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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 70   
 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

PÄÄTÖS: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Tekn. ltk. § 71   
 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Vähäsavo ja Soile Ala-Kantti 
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ESITTÄVIEN TAITEIDEN KATSOMON LIPUNMYYNTIRAKENNUKSEN 
TERÄSRAKENTEET 
  
Tekn. ltk. § 72 

 

Kunnanrakennusmestari on pyytänyt tarjousta esittävien taiteiden katsomo - hankkeen 
lipunmyyntirakennuksen teräsrakenteista. Tarjouspyyntö on lähetetty viidelle paikalli-
selle teräsrakenteiden valmistajalle ja tarjous on pyydetty toimittamaan 27.8.2018 klo 
15.00 mennessä.  

Tarjouspyyntö käsittää lipunmyyntirakennuksen teräsrakenteiden valmistamisen laa-
dittujen konepajakuvien mukaisesti, teräsrakenteiden pintakäsittelyn ja – toimituksen 
rakennustyömaalle.  

Teräsrakenteet on tarkoitus pystyttää talkoovoimin tai ostopalveluna. Teräsrakentei-
den asennus/kasaus tehdään pulttiliitoksien avulla.  

 Liitteet:  

• Tarjouspyyntö 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee tarjoukset ja valitsee teräsrakenteiden toimittajan.  

Lautakunta valitsee tarjouksen, jonka katsoo olevan toimitusajankohdalta ja hinnal-
taan parhain tilaajalle.   

 

PÄÄTÖS: 

Tarjouksia lipunmyyntirakennuksen teräsrakenteista oli määräaikaan mennessä saapu-
nut yksi. Karvian Metalli ja Kone Oy tarjosi teräsrakenteita tarjouspyynnön mukaises-
ti toimitettuna arvonlisäverottomaan hintaan 23 500€, toimitusajaksi ilmoitettiin neljä 
viikkoa. 

Tekninen lautakunta päätti valita Karvian Metalli ja Kone Oy:n tarjouksen. 
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MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 73 

  

1. Kiinteistökatselmuksen kirjeet kiinteistönomistajille 

• Lautakunta kävi läpi listaa, johon on kerätty kiinteistökatselmuksella kiin-
teistöjä, joilla sijaitsee purkukuntoisia rakennuksia. Kiinteistönomistajille 
lähetettävää kirjettä paranneltiin. 

2. Vuoden 2018 investointien tilanne 

• Lautakunta keskusteli tälle vuodelle suunnitelluista investoinneista ja nii-
den toteutumisesta. Kirkonkylän alakoulun muutostyöt sekä esittävien tai-
teiden katsomon rakentaminen ovat käynnissä, päiväkodin pihan muutos-
töiden urakkatarjouspyynnöt lähtenevät kuluvalla viikolla ja urheilutalin 
välinevaraston rakennustyöt aloitetaan lähiviikkoina.  

• Yhtenäiskoulun salin lattian uusiminen oli tarkoitus toteuttaa kesän aikana, 
mutta koska Yhtenäiskoulun henkilökunta esitti toukokuun lopussa tekni-
selle lautakunnalle salin muuttamista opetusluokiksi, ei lattiaremonttia 
enää ehditty toteuttaa sen jälkeen, kun oli tehty päätös siitä, ettei salia tai 
sen takana olevaa näyttämöä laajenneta luokkatiloiksi. Lattian purkaminen 
aloitetaan koulun syysloman aikana, kun koulu on tyhjillään.  

• Hankkeita, joiden suunnitteluun oli varattu investointirahaa, viedään kulu-
van vuoden aikana eteenpäin mahdollisuuksien mukaan. 

• Syöttövesijohdon uusimista vedenottamon ja paineenkorotusaseman välille 
lautakunta piti tärkeänä, tämän hankkeen toteutumista on syytä nopeuttaa. 
Lisäksi paineenkorotusasemalle hankittaneen kiinteä aggregaatti, jolle on 
budjetoitu hankintaraha.  

• Investoinneista jää tänä vuonna todennäköisesti toteutumatta Sampolantien 
perusparannus ja muutostyöt. 

3. Sampolantien ja Tyyni Tuulion kadun liittymän näkemäesteet 

• Sampolantien perusparannustöiden viivästymisen vuoksi Sampolantien ja 
Tyyni Tuulion kadun liittymässä olevia näkemäongelmia ei ole ratkaistu. 
Lautakunta päätti, että neuvottelemalla liittymässä olevien kiinteistöjen 
omistajien kanssa puiden kaatamisesta ja oksien karsimisesta liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi.  

4. Jätevedenpuhdistamon kuljetuslaitteen kapasiteettiongelmat 

• Jätevedenpuhdistamolla on sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopaikal-
la havaittu ongelmia kuljettimen kapasiteetin suhteen. Kuormien purkami-
nen kestää kauan kuljettimen heikon tehon vuoksi. Lautakunta kehottaa vi-
ranhaltijoita selvittämään parannustoimenpiteitä. 
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5. Aukustinkadun liittymä 

• Lautakunnan jäseneen oli otettu yhteyttä Aukustinkadun liittymässä ole-
vasta montusta. Asiaa selvitetään. 

6. Marjasuon veneenlaskupaikan kunnostus 

• Karvianjärven pinta on kuivan kesän jäljiltä erittäin matalalla. Veneenlas-
kupaikan kunnostamiseen olisi nyt otollinen aika, kun kaivurilla ulottuu 
kaivamaan rannalta käsin pitkälle. Tekninen lautakunta päätti, että Mar-
jasuon rannan veneenlaskupaikkaa Karvianjärvellä kunnostetaan kaivamal-
la sekä asentamalla suodatinkangasta ja soraa. Lisäksi Kirkkojärven ran-
taan suunniteltu veneenlaskupaikka rakennetaan pikaisesti, kun myös 
Kirkkojärvellä vedenpinta on matalalla. 

7. Yhtenäiskoulun ilmastoinnissa ongelmia kondensoituvan veden suhteen 

• Rakennustarkastaja kertoi, että edellisellä viikolla Yhtenäiskoulu Opinpo-
lussa oli havaittu vettä alakerran varastotilan lattialla, ja syyksi oli paljas-
tunut vuoto varastotilan yläpuolella olevasta ilmastointihuoneesta. Ilmas-
tointilaitteiston jäähdytyspuolelle oli pitkän hellejakson jälkeisen lämpöti-
lan laskun ja ilmankosteuden äkillisen lisääntymisen johdosta kertynyt no-
peasti valtava määrä kondenssivettä, jota koneistoon suunniteltu kondens-
siveden poistojärjestelmä ei pystynyt poistamaan, vaan vesi valui koneen 
sisältä lattialle, ja lattian läpäisevän putken reunaa myöten alakerran puo-
lelle. Ilmastointikoneen asentaja on tutkinut tilanteen, tehnyt korjaustoi-
menpiteitä ja ohjeistanut jäähdytys- ja ilmastointilaitteen automatiikan suh-
teen niin, että kondenssivettä ei pääse enää kertymään, mikäli tavallisesta 
poikkeavat sääolosuhteen tulevaisuudessa toistuvat. Varastotilaan on asen-
nettu rakennuskuivaimet poistamaan mahdollista kosteutta. Tilan lattia ja 
väliseinät ovat eristämätöntä betonia, joka kuivuu ennalleen, mutta alaker-
ran puolella vesi oli valunut kipsilevystä tehtyä suojakoteloa pitkin, joka 
kostuessaan on saanut lieviä pintavaurioita. Kotelo puretaan ja kipsilevy 
uusitaan.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 74  

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja vali-
tusosoitus. 

 

 

 

 

  



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 27.8.2018 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

7 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 
  
 

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
27.8.2018 

Pykälät 
70-74 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 70, 71, 73.1, 73.2, 73.4, 73.5, 73.7 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 72, 73.3, 73.6 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykälät 
ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 § 
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät:  

 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 

kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen 
Pykälät: 72, 73.3, 73.6 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Karvian kunta, tekninen lautakunta 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-
misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville:        .2018          
Pöytäkirjanotteet on postitettu _____/______20_____ 
 

                                                                                                      Tiedoksiantaja: 
 
 

VALITUSOSOITUS 
 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 

oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät:  
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät:   
 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoi-
kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää han-
kintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
Pykälät: - 
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

 
 
OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
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Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puoles-
ta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava. 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk-
sellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaati-
mus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON 
YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA 
 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn 
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea 
muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös 
saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää han-
kintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1) 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi vaatia hankintaoikaisua ja tehdä valituksen: 
 

I  Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyy-
tymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua 
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallis-
tumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  
 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosai-
nen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä 
tehdystä ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi-
nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asias-
sa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaa-
vasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle 
myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedok-
sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie-
doksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukses-
ta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamisek-
si. 
 
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole 
hankintayksikön hallussa.  
 
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:  
- 60.000 € tavarat –ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut 
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat  
- 300.000 € erityiset palveluhankinnat 
- 400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut 
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset 
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Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
Karvian kunta, tekninen lautakunta  
postiosoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia 
käyntiosoite: Kylä-Karviantie 17, Karvia 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, 
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla mark-
kinaoikeuteen. 

 
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen  

 
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi 
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 
 
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan han-
kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsit-
telylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:  
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; 
tai 
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
 
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian-
osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.  
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö 
on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. 
 
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä 
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä vali-
tusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 
 
 
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi-
nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asias-
sa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaa-
vasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle 
myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedok-
sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie-
doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 

 
Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimuk-

set ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä 
on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu hen-
kilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimit-
taa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  
 

 
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutos-
ta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitus-
ajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallin-
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tolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 

 
Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan vii-

meisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti-
päivää ei lasketa mukaan.  
 
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä 
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. 

 
 
Valituskielto Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa 

hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.  
 
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei 
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti. 

 
 
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 

 
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitetta-
va hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on 
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimite-
taan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun 
osoitteeseen.  

 
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 
 

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh.  010 364 3300 
faksi 010 364 3314 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
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