TEKNINEN LAUTAKUNTA 4 / 2019
Aika:

Torstai 13.6.2019 klo 18.01 – 20:54

Paikka:

Kunnantalo, kunnanhallituksen huone

Läsnä:

Jyrki Koivumäki
Soile Ala-Kantti
Maija Ilmari
Joni Lentovaara
Jori Louhisuo
Kari Tuuliniemi
Jaana Vähäsavo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa:

Anne Aho
Jaakko Santahuhta

jäsen
jäsen

Muut läsnäolleet:
Jaakko Kallioniemi
Marianne Ojala
Veijo Kaskimäki
Voitto Raita-aho

Asiat:

kunnanrakennusmestari
rakennustarkastaja (esteellinen §33.2)
kunnanhallituksen edustaja (poistui 20:44)
kunnanhallituksen puheenjohtaja (saapui 18:07)
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk. § 28

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. § 29

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joni Lentovaara ja Jori Louhisuo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
13.6.2019
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YHTENÄISKOULUN LISÄLUOKKATILA
Tekn. ltk. § 24
Karvian kunnan kasvatus- ja opetuslautakunta on päätöksessään KLTK § 25 / 2019 päättänyt
perustaa lukuvuoden 2019-2020 alussa Yhtenäiskoulu Opinpolkuun Joustavan perusopetuksen
(JoPo) ryhmän (6-10 oppilasta), jota vetää luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja.
Yhtenäiskoulussa olevat luokkatilat ovat kuitenkin niin tiiviissä käytössä, että koulun tiloihin
ei uusi luokka enää mahdu. Yhtenäiskoulun rehtori on luokan tulevan opettajan kanssa
kartoittanut kunnan eri tiloja, jotta JoPo-ryhmälle löydettäisiin soveltuva opetusluokka. He
esittävät seuraavia vaihtoehtoja:
1. Kirkonkylän koulun vielä vailla vakinaista harrastekäyttöä oleva luokkatila
2. Karviatalon alakerran luokkatila
3. Asunto Yhtenäiskoulun vieressä olevalta rivitalolta
Näiden vaihtoehtojen lisäksi on pohdintaan otettu urheilukentän laidalla oleva
huoltorakennus, jossa on kaksi isohkoa pukuhuonetta vähällä käytöllä.
Tekniselle lautakunnalle lähetetään alustavia luonnoksia mahdollisista
tilaratkaisuvaihtoehdoista.
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja pohtii eri ratkaisuvaihtoehtoja.
PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta keskusteli asiasta ja päätyi vielä pohtimaan kahta vaihtoehtoa: joko
urheilukentän huoltorakennuksen hyödyntämistä luokkatilana tai vaihtoehtoisesti
parakkirakennuksen vuokraamista.
Tekninen lautakunta päätti jättää asian pöydälle ja selvittää tarkemmat kustannukset
seuraavaan kokoukseen.

Tekn. ltk. § 30
Parakkirakennuksien kustannuksia on selvitelty ja parakkirakennuksien vuokra on
yleensä n.18-22€/m2/kk. Lisäksi parakkirakennukselle tulee ylläpitokulut n. 3,5-4€/kk
ja perustamiskuluja n. 3000-5000€ (perustukset, vesi-, viemäri- ja sähköliittymä jne.).
Täten pelkästään parakkirakennuksen vuokrakulut olisivat 10 000-20 000€/vuodessa
(riippuen parakkirakennuksen koosta ja vuokra-ajasta, vuokra-aika yleensä min. kolme vuotta), joka on jo enemmän kuin muiden vaihtoehtotilojen muutoskulut. Myös
parakkien syksylle saatavuuden kanssa voi olla ongelmia ja lähtökohtaisesti parakkiratkaisut ovat yleensä vähintään kahden luokkatilan ratkaisuja jolloin parakkiratkaisun
neliömäärä (vuokra) nousee korkeaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Esitetyistä vaihtoehdoista uudelle lisäluokkatilalle parhain vaihtoehto on kustannuksien ja käytettävyyden perusteella urheilukentän huoltorakennuksen pukuhuonetilat.
Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se myöntäisi 15 000€
lisämäärärahan urheilukentän huoltorakennuksen pukuhuoneiden muuttamiseksi luokkatiloiksi.
Perusteluina lisämäärärahalle voidaan pitää mm. seuraavia asioita:


Nykyisessä koulurakennuksessa ei ole tilaa rakentaa/järjestellä uusia lisäluokkatiloja



Urheilukentän huoltorakennus sijaitsee nykyisen koulurakennuksen välittömässä läheisyydessä, joten sen käyttö osana koulutoimintaa olisi helppoa, koska siirtymisiin ei menisi ylimääräistä aikaa.

 Pukuhuoneilla ei ole viimeaikoina ollut juuri ollenkaan käyttöä
 Pukuhuoneet ovat helposti muutettavissa koulukäyttöön ja myös palautettavissa nykyiseen käyttöön kun lisäluokkatilan tarve poistuu

PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta keskusteli asiasta.
Lautakunnan jäsen Joni Lentovaara esitti, että tekninen lautakunta tarjoaa luokan käyttöön olemassa olevia tiloja, jotka eivät tarvitse teknisiä muutostöitä.
Puheenjohtaja esitti, että ensisijaisena vaihtoehtona kasvatus- ja opetuslautakunnalle
esitetään luokkatilaksi Karviatalon alakerran olemassa olevaa luokkatilaa. Toisena
vaihtoehtona esitetään huoltorakennuksen pukuhuoneen muutostyötä, joka vaatii lisämäärärahaa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee tehdä päätös näiden vaihtoehtojen
välillä. Mikäli päädytään huoltorakennuksen muutostöihin, tulee kunnanvaltuuston
myöntää lisämääräraha muutostöihin.
Molempia esityksiä kannatettiin. Alkuperäistä päätösehdotusta ei kannatettu. Asiasta
äänestettiin.
Joni Lentovaaran ehdotus sai kolme ääntä. Puheenjohtajan ehdotus sai neljä ääntä.
Kaikki äänioikeutetut äänestivät, kukaan ei äänestänyt tyhjää.
Puheenjohtajan ehdotus valittiin ja esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnalle.
Pöytäkirjaote:
Kasvatus- ja opetuslautakunta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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ANTURAHALLIN KYLMÄ VARASTOINTITILA
Tekn. ltk. § 25
Anturanhallin vuokralainen Konto Oy on ilmoittanut kunnalle, että he tarvitsivat lisää kylmää
varastointitilaan noin 420m2 Anturahallin viereen, koska heidän tuotantonsa on kasvanut ja
tämän vuoksi tarvittaisiin lisää varastointitilaa.
Katselmointien ja keskustelujen perusteella on yhdessä vuokralaisen kanssa todettu, että
varastohalli olisi mahdollista toteuttaa Anturahallin piha-alueen itäpuolelle. Hallirakenteeksi
on kaavailtu teräsrunkoista pressuhallia, joka on edullisin ja nopein tapa toteuttaa tarvittava
halliratkaisu.
Varastohallin mahdollisen rakentamisen suhteen voitaisiin edetä vaihtoehtoisesti seuraavasti.
VE1:
Karvian kunta vuokraa tai myy omistamansa maa-alueen Anturahallin vierestä Konto Oy:lle,
joka rakentaa omalla kustannuksellaan tarvitsemansa varastohallin pohjarakenteineen.
VE2:
Karvian kunta tekee Anturahallin viereen piha-alueen ja pohjarakenteet varastohallia varten
ja vuokralainen hankkii/rakentaa varastohallin omalla kustannuksellaan. Vuokrasuhteen
mahdollisesti päätyttyä kunta voi lunastaa hallin itselleen tai velvoittaa vuokralaisen
purkamaan hallin pois. Piha-alueen laajennukselle määritellään mahdollinen vuokrataso.
VE3:
Karvian kunta tekee Anturahallin viereen piha-alueen ja pohjarakenteet varastohallia varten
ja kunta rakentaa varastohallin. Hallille ja piha-alueen laajennukselle määritellään
vuokrataso.
Oheismateriaalina on edellä mainittujen vaihtoehtojen kustannusarvioita, sekä asemapiirros
halliratkaisusta.
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta keskustelee halliratkaisun toteutusvaihtoehdoista ja myynti/vuokrausehdoista ja tekee asiasta esityksen kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta keskusteli erilaisista halliratkaisuista.
Mikäli Karvian kunta päättää hallin rakentamiseen osallistua, tekninen lautakunta päätyi
esitetyistä vaihtoehdoista kannattamaan vaihtoehtoa kaksi, jossa kunta kiinteistön omistajana
tekee Anturahallin piha-alueen ja pohjarakenteet varastohallia varten ja vuokralainen hankkii
varastohallin omalla kustannuksellaan. Tällöin on tarkastettava vuokrataso.
Maapohjan vaatimien rakennustöiden kustannusten tarkentamiseksi tekninen lautakunta
teettää kunnan omistamalla alueella maastotutkimuksen.
Tekninen lautakunta näkee myös kiinteistön myymisen vuokralaiselle pohdittavana
vaihtoehtona.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
KH § 79

Kokouspäivämäärä
13.6.2019
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KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta tekee Anturahallin viereen piha-alueen ja
pohjarakenteet varastohallia varten ja vuokralainen hankkii/rakentaa varastohallin omalla
kustannuksellaan. Vuokrasuhteen mahdollisesti päätyttyä kunta voi lunastaa hallin itselleen
tai velvoittaa vuokralaisen purkamaan hallin pois. Piharemontista aiheutuneita kustannuksia
tarkastellaan vuokran tarkistuksen yhteydessä. Tekninen lautakunta selvittää rakentamisesta
aiheutuvat kustannukset ja tekee tarvittavan lisämäärärahaesityksen siten, että asia ehtii
kesäkuun valtuustokäsittelyyn.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti pyytää tekniseltä lautakunnalta selvitystä nykyisen vuokratilan pihaalueen kunnostuksen ja uuden piha-alueen rakentamisen kustannuksista. Lisäksi
kunnanhallitus pyytää selvitystä uuden piha-alueen rakentamisen vaikutuksista vuokraan.

Tekn. ltk. § 31
Tekninen lautakunta teetti maastotutkimuksen Anturahallin piha-alueella. Tutkimuksien perusteella uusi piha-alue voidaan toteuttaa suorittamalla noin yhden metrin vahvuinen massanvaihdos/pohjarakenne. Vanhasta pihasta on tarkoitus käsitellä vain tarvittava osa etelänpuoleisesta päädystä, suorittaa tähän massanvaihto ja uudelleenasfaltointi. Lisäksi hallin etelänpuoleinen nosto-ovi on tarkoitus vaihtaa. Kustannuslaskentaa on suoritettu ja hieman tarkennettu aiemmasta kustannuslaskelmasta.
Oheismateriaalina lautakunnalle maastotutkimustulokset, luonnossuunnitelma pihaalueen saneerauksesta, kustannuslaskelma ja ehdotus vuokran määrityksestä.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta keskustelee toteutuksesta ja tekee asiasta esityksen kunnanhallitukselle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
13.6.2019
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PÄÄTÖS:
Kunnanrakennusmestari esitteli maaperätutkimuksen tuloksia ja sen vaikutuksia suunnitelmiin.
Puheenjohtaja esitti, että yritykselle tarjottaisiin vuokrattavaksi yrityksen toisen toimitilan vieressä olevan kunnan omistaman kiinteistön valmista asfalttipiha-aluetta pressuhallin pohjaksi ja/tai samalla kiinteistöllä olevaa kunnan varastohallia vuokrattavaksi. Vuokraa koskien on etukäteen tehty laskelmia, mikä olisi tilojen vuokrataso.
Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle molempia vaihtoehtoja; Anturahallin pihan muutostöitä pressuhallin pohjaksi (alkuperäisistä suunnitelmista vaihtoehto 2) sekä puheenjohtajan päätösehdotusta.
Kunnanhallitukselle oheismateriaaliksi esitetään teknisen lautakunnan käsittelemät
laskelmat ja selvitykset.
Pöytäkirjaote:
Kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
13.6.2019
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LISÄTARVE SIIVOUSTYÖLLE
Tekn. ltk. § 32
Kunnantalon alakerrassa sijaitsevan päiväkodin käyttäjien määrä on viimeisinä vuosina kasvanut merkittävästi. Näin ollen myös tilojen siivoustarve on suurempi ja tilojen
siivousjärjestyksen sovittaminen päiväkodin rytmiin on osoittautunut hankalaksi.
Kunnan siivoustyöntekijöiden ja teknisen toimen palaverissa on yhteisymmärryksessä
päädytty siihen, että päiväkodin siivoustyössä on tarvetta lisäkäsille. Siivoustyön lisätarve voidaan järjestää kahdella tavalla:
1. Ostetaan siivouspalvelua ostopalveluna yksityiseltä taholta noin 3-4 tuntia päivässä. Tämä toisi noin 2 500€ - 3 000€ kuukausittaisen lisäkustannuksen.
2. Palkataan teknisen toimen siivoustyöhenkilöstöön yksi kokopäiväinen siivooja.
Palkkakuluiksi sivukuluineen muodostuisi noin 2 700€ kuukaudessa. Uuden siivoustyöntekijän tuomaa panosta voitaisiin hyödyntää myös Kirkonkylän alakoululle rakennettujen harrastetilojen siivoustyössä sekä helpottamaan lomista ja poissaoloista aiheutuvia haasteita siivoustyön osalta.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta keskustelee asiasta.
Mikäli tekninen lautakunta päätyy uuden työntekijän palkkaamiseen tai hankkimaan
lisäsiivoustyötä ostopalveluna, esittää lautakunta kunnanhallitukselle, että se anoo
kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa siivoustyön lisäykseen.

PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta keskusteli asiasta. Lautakunta päättää jättää asian toistaiseksi
pöydälle. Mikäli on akuutti siivoustarve, voi mahdollisesti käyttää väliaikaisesti ostopalvelua.

Pöytäkirjaote:
Siivoustyön ohjaaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
13.6.2019
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MUUT ASIAT
Teknltk § 33
1. Vuoden rakennustyön palkitseminen.
 Tekninen lautakunta pohti vaihtoehtoja vuoden rakennustyöksi. Päätös
julkistetaan Karvia-Päivien toritapahtumassa.
2. Karvia-Päivien anomus polttopuusta
 Karvia-Päivät toimikunta on anonut tekniseltä lautakunnalta polttopuulahjoitusta
Karvia-Päivillä järjestettävään Willit Löylyt –tapahtumaan. Willit Löylyt on
siirrettävien saunojen kokoontuminen, jossa yleisö pääsee saunomaan paikalle
saapuviin saunoihin miltei koko Karvia-Päivien lauantain ajan. Tilaisuus on
yleisölle maksuton. Tekninen lautakunta päätti lahjoittaa anotut 8m3 polttopuita,
joista mahdolliset ylitse jäävät palautetaan.
 Samassa yhteydessä Karvia-Päivät toimikunta ilmoitti Karvia-Päivien aikaisesta
väliaikaisesta caravan- ja telttaleirintäalueesta. Tekninen lautakunta merkitsi
asian tiedoksi.
3. Siivoustyöntekijän sijainen
 Kunnan henkilöstöstä yksi siivoustyöntekijä on jäämässä noin puoleksi vuodeksi
työlomalle. Tekninen lautakunta kehotti kunnanrakennusmestaria palkkaamaan
loman ajaksi sijaisen. Lautakunta totesi, että olisi hyvä palkata henkilö, jolla on
jo kokemusta kunnan siivoustyöstä.
4. Näkemäalueiden raivaus
 ELY-keskukseen ilmoitetaan maanteiden reuna-alueiden puskittumisesta ja
raivaustarpeesta.
5. Keskusteltiin edellislauantain ukkosen aiheuttamista tuhoista.

_________________
Pöytäkirjamerkintä:
Veijo Kaskimäki poistui ennen pykälän käsittelyä loppuun klo 20:44.
§33.2 Marianne Ojala poistui esteellisenä asian päätöksen ajaksi, koska kuuluu KarviaPäivien toimikuntaan. Pöytäkirjaa piti tämän ajan Jaakko Kallioniemi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
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13.6.2019
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Tekn. ltk. § 34
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
13.6.2019

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Karvian kunta
Tekninen lautakunta
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Liite pöytäkirjaan

Kokouspäivämäärä

Pykälät

13.6.2019

28-34

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät: 28, 29. 30, 31, 32, 33.1, 33.3, 33.4, 33.5, 34
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät: 33.2
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: 23
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 lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville:
.2018
Pöytäkirjanotteet on postitettu _____/______20_____
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

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.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät:
Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät:
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku
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 hankintalain 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

Hankintapäätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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OIKAISUVAATIMUS‐/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

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 puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
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 hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1)
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi vaatia hankintaoikaisua ja tehdä valituksen:

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta 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, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

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 markkinaoikeuteen.

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 hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. 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 asianosainen 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 valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta 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, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset 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 henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitus-
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ajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää 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 ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan 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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

