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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 75   
 

 

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

 

PÄÄTÖS: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Tekn. ltk. § 76   
 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joni Lentovaara ja Jaakko Santahuhta. 
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VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
2020-2021 
  
Tekn. ltk. § 77 

 

Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat ohjeet vuoden 2019 talousarvion laadin-
nasta: 

• Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2019, 2020 ja 2021, joista vuosi 2019 on talous-
arviovuosi. 

• Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2018 talousarvio. 
• Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvio-

esityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti. 
• Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava. 

 
Palkkakustannuksia nostetaan 1,95 % ja opettajien osalta 1,65 %. 
Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus. Palkkojen 
sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja 
talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: 
 
• Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 

euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin  
• investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta 

kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin 
määrärahaan.  

• Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyt-
tömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

• Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 
• Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2019, joita tulos-

yksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä ta-
voitteen toteutumista osoittavat mittarit. 

• Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 
0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2018. 

• Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 
karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

 
Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 8.10.2018 men-
nessä. 
 
 
Oheismateriaalina lautakunnalle alustava talousarvio ja investointisuunnitelma. 
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KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee alustavasti viranhaltijoiden laatimaa talousarvioita ja 
investointisuunnitelmaa ja ohjeistaa talousarvion ja investointisuunnitelman jatkolaa-
dintaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Kunnanrakennusmestari esitteli talousarviota ja investointisuunnitelmaa. Tekninen 
lautakunta keskusteli aiheesta ja antoi evästystä lopullisen talousarvion ja investointi-
suunnitelman laadintaan.   
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KUNNAN KATU- JA PIHA-ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT 
AIKAVÄLILLÄ 15.10.2018-15.10.2020 
 
Teknltk § 78 

  

Karvian kunnan tekninen toimi ja KOy Karvian Vuokratalot on pyytänyt tarjouksia 
alueidensa talvikunnossapidosta hankintakaudelle, joka alkaa 15.10.2018 ja päättyy 
15.10.2020. Tarjouspyyntö on julkaistu kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdessä. 

Talvikunnossapitoalueet on tarjouspyynnössä jaettu yhdeksään (9) eri alueeseen, joista 
jokaisesta alueesta käydään oma tarjouskilpailunsa. Tarjousten valintaperuste on ko-
konaistaloudellinen edullisuus alueittain.  

Tarjoukset on pyydetty toimittamaan tekniseen toimeen 26.9.2018 klo 15 mennessä.  

Liitteet: 

Tarjouspyyntö talvikunnossapitotöistä 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee saapuneet tarjoukset ja valitsee kullekin talvikunnossa-
pitoa vaativalle alueelle urakoitsijan valintaperusteen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: 

Tarjouksen oli määräaikaan mennessä jättänyt neljä (4) urakoitsijaa. Suljetut tarjouk-
set avattiin teknisen lautakunnan kokouksessa.  

Tarjouksen olivat jättäneet seuraavat urakoitsijat: 

• SataRak Oy 
• Koneurakointi A&P Oy 
• Jani Suoneva 
• Koneurakointi T. Nummikoski 

 
Lautakunta käsitteli tarjoukset ja päätti, että valintaperusteena käytetään tarjouspyyn-
nöstä esitettyä vaihtoehtoa 1, joka oli seuraavanlainen: 
 

Tarjousten valinta-/vertailuperusteena käytetään talvikunnossapitotöiden (aurauksen 
ja hiekoituksen) kertasuoritusten hintaa, joiden painoarvo seuraavasti: 

Peruste Painoarvo Pistemäärä 
Alueen kaikkien kohteiden aurauskerran yhteishinta  60 % 0-60 
Alueen kaikkien kohteiden hiekoituskerran yhteishinta  40 % 0-40 
Yhteensä 100 % 0-100 
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Edullisin hinta saa vertailussa maksimipistemäärän, muut tarjoukset suhteutetaan 
seuraavalla kaavalla: 

 

Tarjousvertailujen jälkeen alueiden urakoitsijoiksi valittiin: 

Alue 1: Koneurakointi A&P 
Alue 2: Koneurakointi T. Nummikoski  
Alue 3: Koneurakointi A&P 
Alue 4: Koneurakointi T. Nummikoski  
Alue 5: Koneurakointi A&P 
Alue 6: Jani Suoneva 
Alue 7: Koneurakointi T. Nummikoski  
Alue 8: Koneurakointi A&P 
Alue 9: Koneurakointi A&P 
 
Lopullinen, tilaajaa sitova sopimus syntyy, kun tilaaja ja urakoitsija ovat urakkaneu-
vottelussa yhdessä tarkastaneet tarjouksen ja urakkasopimus on allekirjoitettu. 
 
Liitteet: 

• valintataulukko 
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YHTENÄISKOULUN SALIN LATTIAN SANEERAUS 
 
Tekn. ltk. § 79 

  

Yhtenäiskoulun voimistelusalin alkuperäinen, kunnoltaan erittäin huonoksi päässyt 
lattia on purettu syksyn aikana. Salin lattian uudelleenrakentamiseen on kaksi vaihto-
ehtoista rakennetta, joiden vaatimuksia ja tarjoushintaa on selvitetty.  

Oheismateriaalina lautakunnalle saadut tarjoukset ja rakenneselvitykset. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee salin lattian rakenteesta ja päällysmateriaalin vaihto-
ehdoista ja päättää jatkotoimenpiteistä. 

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta keskusteli salin lattiasta. Lattiaa purettaessa ei ole tullut vastaan 
minkäänlaista merkkiä kosteusvaurioista. Villaeristeet todettiin poistettaessa hyväkun-
toisiksi, mutta pölyisiksi. Tätä pölyä on saattanut kuivaneen ja rakoilleen lattiapinnan 
läpi päästä leviämään salin sisäilmaan. 

Lautakunta keskusteli lattian pinnoitevaihtoehdoista, joita olivat vanhan lattian kaltai-
nen parketti sekä nykyisin urheilusaleissa käytettävä muovipinnoite. Lautakunta piti 
parkettilattiaa parempana vaihtoehtona, ja ohjeisti viranhaltijoita jatkamaan tarjouskil-
pailua. 
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MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 80 

  

1. Vanhan kunnantalon tyhjää toimistotilaa on pyydetty Willin Viikon päivätapahtu-
man järjestämispaikaksi. Lautakunta totesi, että mikäli järjestäjät huolehtivat jälki-
en siivoamisesta, voivat he käyttää tilaa. 

2. Keskusteltiin ylijäämälietteen sijoituksesta sen jälkeen, kun Honkajoella ollut kä-
sittelylaitos lopettaa lietteen vastaanoton. Vastaanottopaikkoja selvitellään. 

3. Keskusteltiin hiekoitussepelin hankinnasta Yhtenäiskoulun pihaan. Todettiin, että 
jatketaan perinteisellä hiekoitushiekalla koneellisessa hiekoituksessa, mutta käsin 
suoritettavan hiekoituksen osalta hankitaan sepeliä.  

4. Anturan teollisuuskiinteistön lisäeristysmahdollisuuksia on selvitetty, koska kiin-
teistöltä pääsee lämmitysenergiaa hukkaan huonojen eristeiden vuoksi. Rakenne-
tutkimuksissa on selvinnyt, että vanha kattorakenne mahdollistaa puhallusvillalla 
eristämisen suoraan välikattorakenteen päälle, joten lisäeristäminen suoritettaneen 
lähiaikoina. 

5. Kunnantalon alakerrassa sijaitsevassa päiväkoti Kissankimalluksessa varhaiskas-
vatuksessa olevien lasten määrä on kasvanut ja tilat ovat paikoin käyneet ahtaaksi. 
Viranhaltijatyönä on alustavasti selvitetty, olisiko järkevää siirtää päiväkotitoimin-
taa erääseen kunnan kiinteistöön, joka on jäämässä tyhjilleen. Lautakunta totesi, 
että toisenkaan kiinteistön tilat eivät sellaisenaan riitä päiväkodin tarpeisiin, joten 
näillä näkymin siirtoa ei lähdetä tarkemmin suunnittelemaan, vaan ratkaisuja tila-
ongelmiin pyritään mieluummin etsimään tehostamalla nykyisten tilojen käyttöä. 

6. Seuraava kokous päätettiin pitää seuraavan viikon torstaina 4.10.2018 klo 18 kun-
nanhallituksen huoneessa. 

7. Kari Tuuliniemi kysyi Esittävien taiteiden katsomon rakennustyömaalla käynnissä 
olevan urakan jatkumisesta urakka-ajan päättymisen jälkeen. Kunnanrakennus-
mestari kertoi, että urakka-ajan joustoista on sovittu urakoitsijan kanssa.  

8. Kari Tuuliniemi kertoi havainneensa, että Tyyni Tuulion kadun varrella on nous-
sut kaivonkansia kadun pintaan niin, että niistä on vaaraa tielläkulkijoille. Kunnan-
rakennusmestari kertoi, että korjaustyöt on aloitettu, mutta asian loppuun viemi-
seksi tarvitaan uusi kaivonkansi, jonka toimitusta odotellaan.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 81  

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja vali-
tusosoitus. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 
  
 

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
26.9.2018 

Pykälät 
75-81 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 75, 76, 77, 79, 80 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 78 

 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: 78 

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

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

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 

 
 

 

 

 

 


	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
	vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021
	Kunnan katu- ja piha-alueiden talvikunnossapitotyöt aikavälillä 15.10.2018-15.10.2020
	Yhtenäiskoulun salin lattian saneeraus
	MUUT ASIAT
	OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

