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Pöytäkirjamerkintä: Asioiden käsittely päätettiin aikataulusyistä suorittaa seuraavassa 
järjestyksessä: §82, §83, §86, §87, §84, §85, §88, §89 

 
 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 82   
 

 

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

 

PÄÄTÖS: 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Tekn. ltk. § 83   
 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jori Louhisuo ja Kari Tuuliniemi 
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POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / TILA JOKINEVA 
 
Tekn. ltk. § 84 

 
Sarankylässä, Karvianjärven pohjoispäässä, osoitteessa Rantatie 455 sijaitsevan tilan 
JOKINEVA (230-409-36-0) omistajat hakevat poikkeamislupaa lomarakennuksen 
käyttötarkoituksen muuttamiseen vakituiseksi asuinrakennukseksi. Tila sijaitsee ranta-
alueella, mutta Karvian rantayleiskaava ei ulotu tilan alueelle. Poikkeamislupaa hae-
taan käyttötarkoituksen muutokseen ranta-alueella ilman kaavaa.   

Tilalla on vuonna 1994 valmistunut lomarakennus, vuonna 2017 valmistunut saunara-
kennus sekä talousrakennus. Tilan eteläosa rajoittuu Karvianjärveen, rantaviivaa on 
noin 200m. Lomarakennukselta on rantaan yli 100m, mutta järvestä on kaivettu erilli-
nen venevalkama. Lisäksi pihaan on kaivettu pieni lampi, joka ei ole suoraan yhtey-
dessä järveen. 

Rantatieltä kiinteistölle kulkee tie, jota pitkin etäisyys rakennuksille on noin 800 met-
riä. Rantatien varrella on vakituista asutusta.  

Lähinaapureita on kuultu hakemuksen yhteydessä, heillä ei ole huomauttamista asias-
sa.  

 

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Päätöksellä ei aiheuteta 
haittaa ympäristölle tai luontoarvoille, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta 
muutoksia alueen rakentamisessa eikä lisää tilan rakennusoikeutta. Tilan päärakennus 
soveltuu vakituisen asumisen tarpeisiin. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Jokinevan kiinteistölle myönne-
tään määräaikainen poikkeamislupa käyttötarkoituksen muutokseen ranta-alueella il-
man kaavaa seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 
päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 
muutokseen.  

- Poikkeamislupa on voimassa kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäi-
västä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 
omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-
lautetaan loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 
Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-
lupa ja asuinrakennus palautetaan loma-asunnoksi.  
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- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-
luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-
lyy aikoinaan kiinteistölle määrätty rakennusoikeus, 150m2, josta on rakennet-
tu 146m2.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 
vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 
mennessä.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä tilan 230-409-36-0 omis-
tajille. Päätöksellä ei aiheuteta haittaa ympäristölle tai luontoarvoille, eikä myönteinen 
poikkeamispäätös aiheuta muutoksia alueen rakentamisessa eikä lisää tilan rakennus-
oikeutta. Tilan päärakennus soveltuu vakituisen asumisen tarpeisiin. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Jokinevan kiinteistölle myönne-
tään määräaikainen poikkeamislupa käyttötarkoituksen muutokseen ranta-alueella il-
man kaavaa seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 
päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 
muutokseen.  

- Poikkeamislupa on voimassa kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäi-
västä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 
omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-
lautetaan loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 
Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-
lupa ja asuinrakennus palautetaan loma-asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-
luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-
lyy aikoinaan kiinteistölle määrätty rakennusoikeus, 150m2, josta on rakennet-
tu 146m2.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 
vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 
mennessä.  
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POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / TILA MOISIO 
 
Tekn. ltk. § 85 

 
Karviankylässä, Karvianjärven itärannalla, osoitteessa Karviankyläntie 327A sijaitse-
van tilan MOISIO (230-403-3-54) omistajat hakevat poikkeamislupaa lomarakennuk-
sen käyttötarkoituksen muuttamiseen vakituiseksi asuinrakennuksesi rantayleiskaavan 
vastaisesti. Tila on Karvian rantayleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä RA, loma-
rakennusalue.  

Tilalla on vuonna 2014 rakennusluvan saanut, vuonna 2018 loppukatselmoitu lomara-
kennus sekä pienempiä piharakennuksia. Lomarakennus on mukavuuksin varusteltu ja 
soveltuu sellaisenaan vakituiseen asumiseen.   

Tila rajoittuu länsireunaltaan Karvianjärveen, itäpuolella noin 130m etäisyydellä ra-
kennuksesta kulkee Karviankyläntie, johon tilalla on yhteinen liittymä naapurikiinteis-
tön kanssa. Vakituista asutusta on Karviankyläntien varrella molempiin suuntiin kul-
jettaessa. Lähimpiä naapureita on kuultu hakemuksen yhteydessä, kenelläkään ei ole 
huomauttamista asiassa.  

 

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Päätöksellä ei aiheuteta 
haittaa ympäristölle tai luontoarviolle, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta 
muutoksia alueen rakentamisessa. Päärakennus on rakennettu siten, että se soveltuu 
myös vakituisen asumisen tarpeisiin. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Moision kiinteistölle myönnetään 
määräaikainen lupa poiketa rantayleiskaavan määräyksestä seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 
päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 
muutokseen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-merkinnästä on voimassa 
kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 
omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-
lautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 
Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-
lupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-
asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-
luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-
lyy rantayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus.  
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- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 
vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 
mennessä.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä kiinteistön 230-403-3-54 
omistajille. Päätöksellä ei aiheuteta haittaa ympäristölle tai luontoarviolle, eikä myön-
teinen poikkeamispäätös aiheuta muutoksia alueen rakentamisessa. Päärakennus on 
rakennettu siten, että se soveltuu myös vakituisen asumisen tarpeisiin. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Moision kiinteistölle myönnetään 
määräaikainen lupa poiketa rantayleiskaavan määräyksestä seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 
päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 
muutokseen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-merkinnästä on voimassa 
kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 
omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-
lautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 
Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-
lupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-
asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-
luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-
lyy rantayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 
vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 
mennessä.  
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VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
2020-2021 
  
Tekn. ltk. § 77 

 
Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat ohjeet vuoden 2019 talousarvion laadinnasta: 

• 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 mennessä. 
 
 
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 jatkolaadintaa. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanrakennusmestari esitteli talousarviota ja investointisuunnitelmaa. Tekninen 
lautakunta keskusteli aiheesta ja antoi evästystä lopullisen talousarvion ja 
investointisuunnitelman laadintaan.   
 

 

Tekn. ltk. § 86 
 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuo-
sille 2020-2021 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lautakunta käsittelee 
myös investointiohjelman vuosille 2019-2021.  

Oheismateriaalina lautakunnalle talousarvio ja investointisuunnitelma. 

 

PÄÄTÖS: 

Kunnanrakennusmestari esitteli tekniselle lautakunnalle laatimansa käyttötalouden ta-
loussuunnitelman, selvitykset käyttötalouden suurimpiin muutoksiin sekä toiminnalli-
set ja taloudelliset tavoitteet. Lautakunta hyväksyi käyttötalouden taloussuunnitelman 
kunnanrakennusmestarin esittämässä muodossa.  

Kunnan omistamille kiinteistöille on päätetty laatia kiinteistöstrategia, jotta päästään 
paremmin selville kiinteistöjen käyttöasteesta ja –mahdollisuuksista sekä lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä. Puheenjohtaja koros-
ti, että kunnan kiinteistöjen vuokratasoja tullaan tarkistamaan ennen tulevaa toiminta-
kautta, jotta vuokratasolla pystytään vastaamaan kiinteistön todellisiin kuluihin. 

Kunnanrakennusmestarin laatimaan käyttötalous- ja investointisuunnitelmiin tehtiin 
kokouksessa vielä seuraavanlaisia muutoksia:  

Käyttötalous: 

• Peruspalvelukeskus: Pääulko-oven uusiminen sekä oviautomatiikan lisäys. 
(+4000€) 

• Urheilutalo: Vanhan punttisalin välioven uusiminen (+2000€) 
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Investoinnit: 
 

• Kantin alakoulu: Koulurakennuksen paloturvallisuuden parantaminen ja ulko-
vessojen rakentaminen (+20 000€)  
 

 

Yhteenveto: 

Lautakunta hyväksyi kokouksessa käsitellyn talousarvioesityksen vuodelle 2019 ja ta-
loussuunnitelman vuosille 2020-2021, investointisuunnitelman vuosille 2019-2021 
sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tekninen lautakunta päätti esittää talous-
arvion asiakirjat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Lautakunnan hyväksymä vuoden 2019 talousarvio on seuraavanlainen: 

 
Käyttötalous 2019 

  Budjetti 2018  TA 2019 Erotus  Muutos % 
Menot  -1 565 424 € -1 673 176 € -107 752 € 6,9 
Tulot 944 264 € 907 080 € -37 184 € -3,9 
Netto -621 160 € -766 096 € -144 936 € -23,3 

     
  
     Investoinnit 2019 - 2021 

   2019 2020 2021 
 Menot  -620 000 € 692 000 € 1 210 000 € 
 Tulot 0 € 0 € 0 € 
 Netto 620 000 € 692 000 € 1 210 000 € 
  

Liitteenä ovat lautakunnan hyväksymät käyttötalousarvio, selvitykset käyttötalouden 
suurimpiin muutoksiin, investointisuunnitelma ja toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet. 

 

 



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 4.10.2018 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

10 

 

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

YHTENÄISKOULUN SALIN LATTIAN SANEERAUS 
 

Tekn. ltk. § 79 
  
Yhtenäiskoulun voimistelusalin alkuperäinen, kunnoltaan erittäin huonoksi päässyt lattia on 
purettu syksyn aikana. Salin lattian uudelleenrakentamiseen on kaksi vaihtoehtoista 
rakennetta, joiden vaatimuksia ja tarjoushintaa on selvitetty.  
Oheismateriaalina lautakunnalle saadut tarjoukset ja rakenneselvitykset. 
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Tekninen lautakunta keskustelee salin lattian rakenteesta ja päällysmateriaalin 
vaihtoehdoista ja päättää jatkotoimenpiteistä. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Tekninen lautakunta keskusteli salin lattiasta. Lattiaa purettaessa ei ole tullut vastaan 
minkäänlaista merkkiä kosteusvaurioista. Villaeristeet todettiin poistettaessa hyväkuntoisiksi, 
mutta pölyisiksi. Tätä pölyä on saattanut kuivaneen ja rakoilleen lattiapinnan päästä 
leviämään salin sisäilmaan. 
 
Lautakunta keskusteli lattian pinnoitevaihtoehdoista, joita olivat vanhan lattian kaltainen 
parketti sekä nykyisin urheilusaleissa käytettävä muovipinnoite. Lautakunta piti 
parkettilattiaa parempana vaihtoehtona, ja ohjeisti viranhaltijoita jatkamaan tarjouskilpailua 
 

 
 
Tekn. ltk. § 87 

  

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta tekee päätöksen lattiatoimittajasta ja muista tarvittavista toimen-
piteistä. 

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että lattiapohjan ummehtuneen hajun peit-
tämiseksi suoritetaan kapselointi paikalla käyneen asiantuntijan suosituksesta. Käsitte-
lyn hinnaksi on arvioitu noin 5000€. 

Kari Tuuliniemi esitti, että salin näyttämötila voisi olla hyvä muuttaa välinevarastoksi, 
koska varsinaisen näyttämön tarve on vähäinen ja liikuntavälineille tarvitaan tilaa. 
Lautakunta totesi, että varasto voisi olla hyvä ratkaisu, mutta asiasta on sovittava kou-
lun kanssa.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 88 

 

1. Kari Tuuliniemi kysyi Esittävien taiteiden katsomon lipunmyyntikopin teräsraken-
teiden toimituksesta. Kunnanrakennusmestari kertoi, että teräkset on maalattavana 
ja saapumassa työmaalle lähiaikoina. 

2. Keskusteltiin katsomotyömaan sisäpuolisten rakenteiden urakasta, joka alkaa olla 
valmis. Urakka-aika venyi hieman aikataulusta, mutta aikataulun suhteen on jous-
tettu, koska urakan aloitus siirtyi urakoitsijasta johtumattomista syistä, ja lisäksi 
suunnitelmia on jouduttu muuttamaan urakan aikana. Työmaan kulku on kuitenkin 
saatu sovitettua hyvin ja työmaa on edennyt hyvässä yhteistyössä rakennuttajan, 
urakoitsijan ja talkootyöryhmän kesken. 

3. Keskusteltiin keskeneräisistä hankkeista. Todettiin, että pienemmistä hoitamatta 
olevista hankkeista olisi hyvä saada listaus näkyville. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 89  

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja vali-
tusosoitus. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
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Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 
  
 

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
4.10.2018 

Pykälät 
82-89 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 82, 83, 84, 85, 88, 89 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 86, 87 

 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: 86,87 

 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 
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