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Ennen kokouksen alkua tekninen lautakunta teki katselmuksen Yhtenäiskoulu Opinpolun 

liikuntasaliin sekä urheilutalon varastolaajennuksen työmaahan.  

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Tekn. ltk. § 90   

 

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. § 91   

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Vähäsavo ja Anne Aho. 
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PYÖRTEENTIEN PERUSPARANNUKSEN AVUSTUSHAKEMUS 

 

  

Tekn. ltk. § 92 

 

Jarkko Sillanpää on jättänyt 18.10.2018 avustushakemuksen Pyörteentie 82 kohdan 

jokipenkan lohkeaman korjaukseen (tie kulkee joen vieressä). Jokipenkka oli alkanut 

murtumaan ja valumaan kohti jokea syksyn sateiden vuoksi ja tämän vuoksi jokipenk-

ka vaati korjaustoimenpiteitä. Koska pen   kan korjauksella oli kiire on penkan korja-

ustyöt suoritettu 22.10.2018. Penkan korjaustyöt sisälsivät mm: 

 Jokirantapuiden poisto 

 Lohkeaman aukikaivun  

 Jokipenkan täytön/tukemisen karkeilla maa-aineksilla  

 Penkan uudelleen luiskaamisen  

 

Pyörteentie sijaitsee Jouhimaassa ja se on läpikulkutie/lenkkitie. Tienpituus on 1600m 

ja tien varrella on kolme vakinaista asuntoa. Pyörteentielle ei ole perustettua tiekuntaa.   

Perusparannuksen toteutuneet kustannukset olivat 1810,40€, johon haetaan 50% pe-

rusparannusavustusta kunnalta eli 905,2€  

 Oheismateriaalina: 

 Avustushakemus/ kustannusarvio 

 Toteutuneet kustannukset 

 Valokuvia perusparannuskohteesta 

 Yksityisteiden perusparannusavustuksen ehdot 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta keskustelee mahdollisen avustuksen myöntämisestä. Tehty toimenpide 

täyttää kyllä perusparannuksen kriteerit, mutta perusparannusavustuksien ehtona on 

pidetty, että perusparannuskohteena olevalla tiellä pitää olla perustettuna tiekunta. 

 

PÄÄTÖS: 

Lautakunta keskusteli avustuksen myöntämisestä. Lautakunta totesi, että koska tiellä 

ei ole tiekuntaa, ei lautakunta voi myöntää kohteeseen avustusta.  
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KARHUSAARENTIEN SILLAN PERUSPARANNUKSEN 
AVUSTUSHAKEMUS 

 

  

Tekn. ltk. § 93 

 

Juha Yli-Karhula on jättänyt 8.11.2018 avustushakemuksen Karhusaarentien sillan pe-

rusparannuksesta. Sillan perusparannuksessa on tarkoitus uusia sillan kansilankut ja 

kaiteet.  

Karhusaarentie tie sijaitsee Kaappolankylässä ja se läpikulkutie. Tienpituus on 1500m 

ja tien varrella on viisi vakinaista asuntoa. Karhusaarentielle on perustettua tiekunta ja 

avustuksen kohteena olevalle sillalle on perustettu oma siltayhtymä, joka hakee ky-

seenomaista avustusta.   

Sillan perusparannuksen kustannusarvio on 12 800€, johon haetaan 50% perusparan-

nusavustusta kunnalta eli 6 900€  

 Oheismateriaalina: 

 Avustushakemus/ kustannusarvio 

 Yksityisteiden perusparannusavustuksen ehdot 

 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta hyväksynee hakemuksen perusparannustoimenpiteet ja maksatus 

suoritetaan hyväksyttyjen kuittien mukaisesti. Avustuksen kustannuskatto on 50% 

toteutuneista kustannuksista 12 800€ saakka 

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Lautakunta keskusteli asiasta. Perusparannus todettiin tarpeelliseksi ja kriteerit tuen 

saamiseksi täyttyvät, joten lautakunta totesi, että avustus voidaan myöntää 

hakemuksen mukaisesti. Avustuksen kustannuskatto on 50% toteutuneista 

kustannuksista 12 800€ saakka, avustus maksetaan esitettyjä tositteita vastaan. 
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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 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 toimenpiteis-
tä. 

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että lattiapohjan ummehtuneen hajun peittämi-
seksi suoritetaan kapselointi paikalla käyneen asiantuntijan suosituksesta. Käsittelyn 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 to-
tesi, että varasto voisi olla hyvä ratkaisu, mutta asiasta on sovittava koulun kanssa.  
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Tekn. ltk. § 94 

 

Liikuntasalin lattiaan on suoritettu kapselointi, jonka avulla ummehtunut haju on saatu 

poistettua salista. Näyttämön poistoa suunniteltiin, mutta sen osalta päädyttiin vielä 

siihen, että näyttämö jätetään paikoilleen. Näyttämön osalta muutostyöt voidaan tehdä 

myös myöhemmin ilman suurempia rakenteellisia muutoksia. 

Salin lattiasta on saatu kaksi tarjousta. Kumpikin tarjoa tarjoaa lattian pinnaksi 22mm 

vahvuista saarnia, jonka alle rakennetaan joustokoolaus.  Saadut tarjoukset (kokonais-

kustannusarviot) ovat seuraavanlaisia: 

 Urheilulattiat Indoors Oy  24 908€ 

 Arliko Tuonti Oy   20 834€ 

 

Oheismateriaalina: 

 Saadut tarjoukset 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta käsittelee tarjoukset ja valitsee parhaan katsomansa tarjouksen.  

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta kävi ennen kokousta tutustumassa kyseisen liikuntasalin 

rakennustyömaahan ja toteamassa kapseloinnin onnistuneen tavoitellusti.  

 

Salin lattian toimittajaksi tekninen lautakunta päätti valita Arliko Tuonti Oy:n, jonka 

kustannusarvio lattiasta asennettuna on noin 20 834€. Lattiarakenteeseen lisätään IV-

putki, jolla lattiarakenteen ilmanvaihtoa pyritään parantamaan. 
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MUUT ASIAT 

 

Teknltk § 95 

  

1. Jäkäläkankaan tuulivoimaloiden rakennusluvat 

 Alkkiaan Jäkäläkankaan maastoon vuonna 2016 kaavoitettu tuulivoimaosayleiskaava 

on toteutumassa, rakennuslupa kuuteen osayleiskaavan mukaiseen tuulivoimalaan on 

vireillä. Lautakunnalle esiteltiin tuulivoimaosayleiskaavan sisältöä sekä 

rakennuslupaa odottavia tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden suunnitelmat on 

nähtävillä kunnassa, kaava-alueen naapureille suunnitelmat on lähetetty 

tutustuttavaksi.  

 Tekninen lautakunta sopi alustavasti, että seuraava kokous pidetään 19.12. klo 18 

alkaen, jolloin tehdään päätös tuulivoimaloiden rakennuslupien suhteen. 

2. Osoitteenmuutos Haapasenkadun rivitaloihin 

 Osoitteessa Haapasenkatu 3 sijaitseville rivitaloille kuljetaan Sampolantien kautta, 

eikä rivitaloilta ole liittymää Haapasenkadulle. Tämä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi 

hälytysajoneuvojen perille löytämiseen. Tekninen lautakunta päätti, että kyseisten 

rivitalojen osoitteeksi muutetaan Sampolantie. Muutos toteutetaan viranhaltijatyönä, 

ja osoitteenmuutoksesta informoidaan asukkaita. 

 Anne Aho esitti kysymyksen kylärajojen määrittelystä. 1970-luvulla on kylien rajoja 

määritelty postireittien vuoksi uudestaan, mistä syystä esimerkiksi Ämmäläntien 

varressa olevien kiinteistöt kuuluvat epäloogisessa järjestyksessä Kirkonkylään, 

Ämmälään tai Sarvelaan. Lautakunta totesi, että viranhaltijatyönä on syytä selvittää, 

voiko osoitejärjestelmää uudistaa. 

3. NY-kurssilaisten tilat 

 Yhtenäiskoulu Opinpolussa panostetaan yrittäjyyskasvatukseen, jonka osana 

yläkoulun oppilaat ovat perustaneet NY-yrityksiä. Kaksi NY-yritysryhmää on 

lähestynyt teknistä lautakuntaa kirjeitse vuokratakseen yrityksensä toimitiloiksi 

erästä kunnan tilaa vanhalta kunnantalolta. Varsinaista yritystoimintaa tiloissa olisi 

kahtena päivänä viikossa toukokuun loppuun saakka, mutta toiminnan luonteen 

vuoksi tiloihin jää toimintapäivien ulkopuoliseksi ajaksi irtaimistoa, joka estää tilan 

muun käytön samana aikana.  

 Tekninen lautakunta haluaa kannustaa nuoria omatoimisuuteen ja vastuunottamiseen, 

ja päättää vuokrata toimitilan yrittäjäoppilaiden käyttöön hintaan 5€ / toimintapäivä, 

varastointipäiviltä ei peritä vuokraa. Nuoret vastaavat itse normaaleista vuokralaisten 

toimista, kuten tilojen siivouksesta ja ovien avaamisesta. 

 Mikäli tilaan on tulossa täyden vuokran maksava vuokralainen, nuoret ovat valmiita 

väistymään tilasta, ja kunta etsii nuorten yritystoiminnalle uudet tilat. 

4. Pohjavesiputken sijoittaminen kunnan maalle 

 Sibelco Nordic Oy / Karvian Hiekkamylly on pyytänyt lupaa sijoittaa uusi 

pohjavesiputki tuotantolaitoksensa läheisyyteen kunnan omistamalle maaperälle. 

Tekninen lautakunta totesi, ettei sijoittamiselle ole estettä.  

5. Urheilutalon ilmanvaihtokonehuoneen suunnittelu 

 Mäkitalo Oy Kauhajoelta on pyynnöstä tehnyt tarjouksen urheilutalon 

ilmanvaihtokonehuoneen rakennesuunnittelusta ja urakka-asiakirjojen laadinnasta. 

Lautakunta päätti, että viranhaltijatyönä kysytään lisää tarjouksia. 
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6. Siivoojan määräaikainen työsuhde 

 Kunnanrakennusmestari toi tiedoksi, että kunnan vakituisen siivoustyöntekijän 

työloman ajaksi on syksyllä palkattu määräaikainen siivooja. Lähitulevaisuudessa 

toisellakin toimipisteellä on siivoustyöntekijä jäämässä lyhyelle työlomalle. 

Lautakunta totesi, että työtehtävät syksyn aikana opetellut siivoustyöntekijä voi 

jatkaa toisenkin siivoustyöntekijän työloman aikana. Lisäksi tilanteen mahdollisesti 

muuttuessa katsotaan, onko tarvetta määräaikaisille lisätyöntekijöille. 

7. Lautakunnalle tiedoksi tuotavia asioita 

 Uunimäen halli myydään kunnanvaltuuston päätöksellä hallissa pitkään vuokralaisena 

olleelle yritykselle. Eläinlääkärin toimitilat siirretään todennäköisesti kunnan toiseen 

kiinteistöön. 

 Kunnanhallitus on valinnut rakennustarkastajan avoimeen virkaan Marianne Ojalan. 

 Kunnanrakennusmestari on osallistunut ELY-keskuksen ja Pohjois-Satakunnan 

kuntien tiekokoukseen, jossa on todettu, että väli Sarvela-Kirkonkylä on kirjattu 

tulevan vuoden päällystysohjelmaan. Myös Kantin ja Honkajoen välinen tieosuus on 

nostettu esiin tulevien vuosien päällystyskohteisiin. Väylien kunnostuksen 

hidasteena on rahoituksen väheneminen. Seututie 273 on nostettu korkeampaan 

hoitoluokkaan.  

 Kunnanrakennusmestari on osallistunut maakuntauudistukseen liittyvään Satakunnan 

Kiinteistöseminaariin, josta toi ajantasaista tietoa lautakunnalle. 

 Aluearkkitehtitoiminnan johtaja Ilmari Mattila siirtyy tulevan vuoden alussa Virtain 

kaupungin palvelukseen. Jatkossa Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtitoiminta tulee 

todennäköisesti loppumaan. Kaavoitus hoidettaneen jatkossa ostopalveluna, 

vaihtoehtoja tutkitaan. Tekninen lautakunta totesi Mattilan tehneen työnsä hyvin ja 

aluearkkitehtitoiminnan mahdollisen loppumisen heikentävän alueellista 

yhteistoimintaa Pohjois-Satakunnassa kaavoitukseen liittyvien asioiden osalta. 

 Kunnanrakennusmestari kertoi, että Meijeri-Villelän kiintestöön on tehty 

kuntotarkastus, jonka varsinaisia tuloksia ei vielä ole saatu, mutta alustavan arvion 

mukaan rakennuksesta ei ollut löytynyt poikkeavaa. Rakennuksen jatkokäyttöä 

suunnitellaan.  

8. Kunnanrakennusmestari toi tiedoksi kunnanhallituksen esittämät muutokset teknisen 

lautakunnan investointeihin ja käyttötalouteen:  

 Uunimäen pienteollisuushallin myynnin myötä hallin tuotot ja kustannukset 

poistetaan, samoin tuleville vuosille suunnitellut investoinnit ja peruskorjaukset 

  Torroon hankitaan ilmalämpöpumppu, maalämpöjärjestelmän rakentamiseen varattu 

määräraha poistetaan investoinneista 

 Mikäli kuntaomisteinen matkailuyhtiö Willi Karvia Oy perustetaan, siirtyy yhtiön 

hallintaan Torro, Meijeri-Villelä, Jokipirtti ja Kantin koulu, ja kiinteistöjen 

käyttökulut veloitetaan matkailuyhtiöltä. 

9. Iltaruskon viallinen uuni 

 Iltaruskon palvelukeskuksen keittiöllä oleva paineuuni on reistaillut ja vaatii usein 

korjausta. Tekninen lautakunta päätti, että 30-vuotias uuni on tässä vaiheessa 

parempi vaihtaa uuteen. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

Tekn. ltk. § 96 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja vali-

tusosoitus. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 

 
  
 

 

Karvian kunta 

Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 

27.11.2018 
Pykälät 

90-96 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 

Pykälät: 90, 91, 95.1, 95.5, 95.7, 95.8, 96 

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

Pykälät: 92, 93, 94, 95.2, 95.3, 95.4, 95.6, 95.9 

 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: 92, 93, 94, 95.2, 95.3, 95.4, 95.6, 95.9 

 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 
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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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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


