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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 55  
 

 

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. § 56  
 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jori Louhisuo ja Kari Tuuliniemi. 
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POIKKEAMISLUPA TILOILLA RANTA JA OJA 

 
Tekn. ltk. § 57 

 
Karvianjärven rannalla Sarvelassa sijaitsevat kiinteistöt Ranta ja Oja, joihin Karvian 
rantayleiskaavaa laadittaessa on molempiin merkitty lomarakennuspaikka. Karvian 
kunnanvaltuusto on päätöksellään §7/2011 hyväksynyt yleiskaavamuutoksen kyseis-
ten kiinteistöjen alueella. Kaavamuutoksella kiinteistöjen lomarakennuspaikat yhdis-
tettiin ja niistä muodostettiin yksi asuinrakennuspaikka, joka merkittiin kaavaan tun-
nuksella AP-2, joka tarkoittaa asuinpientaloaluetta, jolle on oikeus rakentaa yhteensä 
kaksi omakotitaloa tai loma-asuntoa. Rakennusoikeuden määräksi kaavassa määritet-
tiin 180+70 (asuintalo + talousrakennus), jonka kiinteistönomistajat myöhemmin 
poikkeamislupakäsittelyllä saivat yhdistää asuinrakennuksien kerrosalaksi.  

Kiinteistölle on hyväksyttyjen rakennuslupien mukaisesti rakennettu saunarakennus, 
asuinrakennus ja avoin autosuoja. Kaavan sallima rakennusoikeus on käytetty koko-
naisuudessaan saunarakennukseen ja asuinrakennukseen. Rakennusluvan saanutta 
avointa autosuojaa ei ole laskettu kerrosalaan.  

Kiinteistöjen omistajat hakevat nyt kunnalta poikkeamislupaa yleiskaavamääräyksen 
rakennusalasta siten, että saisivat rakentaa osan autokatoksesta lämpimäksi autotalli-
varastoksi. Poikkeamisella kerrosalaa lisättäisiin 65m2; tämän kokoinen osuus voidaan 
muuttaa autotalliksi autosuojan olemassa olevia rakenteita hyödyntäen. Autosuojan 
pohjapinta-ala on kokonaisuudessaan 112m2.  

Naapurikiinteistöillä oleville AP- eli asuinpientaloalueille ei ole Karvian rantayleis-
kaavassa määritelty erillistä rakennusoikeuden määrää, eli niissä sovelletaan raken-
nusjärjestyksen määräystä 4.24: rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa 
olla enintään 15% rakennuspaikan pinta-alasta. 

Oheismateriaalina lautakunnalle kaavaotteet rantaosayleiskaavasta sekä sen muutok-
sesta, asemapiirros ja autokatoksen pääpiirustukset. 

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää poikkeamisluvan ra-
kennusalan ylitykseen seuraavin edellytyksin: 

- Lisärakennusoikeuden myöntäminen ei aiheuta varsinaista lisärakentamista, 
vaan kyseessä on jo rakennusluvallisen katosrakennuksen osan muuttaminen 
väliseinän ja nosto-oven avulla umpinaiseksi, lämmitettäväksi tilaksi. 

- Naapurikiinteistöjen omistajat ovat myötämielisiä poikkeamisluvan myöntä-
miselle.  

- Naapurikiinteistöillä oleville asuinpientaloalueille ei ole rantayleiskaavassa 
määritetty erillistä rakennusoikeutta, vaan niihin on rakennusjärjestyksen mu-
kaisesti mahdollista rakentaa 15% rakennuspaikan alasta. Kiinteistöjen Oja ja 
Ranta yhteenlaskettu maapinta-ala on noin 1ha, joten 65m2 rakennusoikeuden 
lisäys ei kasvata kyseisten kiinteistöjen rakennusoikeutta lähellekään naapuri-
kiinteistöjen rakennusoikeuden määrää.  
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- Kaavoittaja Ilmari Mattila on antanut poikkeamislupaa puoltavan lausunnon 

- Poikkeamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu erityinen syy poikkeamisen myöntämiseen saman lain 72 §:n 1 momen-
tissa säädetystä kiellosta. Poikkeamisella ei aiheuteta MRL 171§ 2 momentin mu-
kaista haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueidenkäytön muulle jär-
jestämiselle. Poikkeamisella ei vaikeuteta luonnonsuojelulain tavoitteiden toteu-
tumista. Poikkeaminen ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista, tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen 
tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  

- Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella 2017 myös ranta-alueita koskevat poik-
keamisluvat on siirretty kuntien päätettäväksi. Kunnalla on hyvät perusteet myön-
tää esitetty poikkeaminen maanomistajien tasapuoliseen kohteluun perustuen. 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää poikkeamisluvan 
seuraavin rakennusalan ylitykseen seuraavin edellytyksin: 

- Lisärakennusoikeuden myöntäminen ei aiheuta varsinaista lisärakentamista, 
vaan kyseessä on jo rakennusluvallisen katosrakennuksen osan muuttaminen 
väliseinän ja nosto-oven avulla umpinaiseksi, lämmitettäväksi tilaksi. 

- Naapurikiinteistöjen omistajat ovat myötämielisiä poikkeamisluvan myöntä-
miselle.  

- Naapurikiinteistöillä oleville asuinpientaloalueille ei ole rantayleiskaavassa 
määritetty erillistä rakennusoikeutta, vaan niihin on rakennusjärjestyksen mu-
kaisesti mahdollista rakentaa 15% rakennuspaikan alasta. Kiinteistöjen Oja ja 
Ranta yhteenlaskettu maapinta-ala on noin 1ha, joten 65m2 rakennusoikeuden 
lisäys ei kasvata kyseisten kiinteistöjen rakennusoikeutta lähellekään naapuri-
kiinteistöjen rakennusoikeuden määrää.  

- Kaavoittaja Ilmari Mattila on antanut poikkeamislupaa puoltavan lausunnon 

- Poikkeamiselle on olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu erityinen syy poikkeamisen myöntämiseen saman lain 72 §:n 1 momen-
tissa säädetystä kiellosta. Poikkeamisella ei aiheuteta MRL 171§ 2 momentin mu-
kaista haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueidenkäytön muulle jär-
jestämiselle. Poikkeamisella ei vaikeuteta luonnonsuojelulain tavoitteiden toteu-
tumista. Poikkeaminen ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista, tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen 
tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  

- Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella 2017 myös ranta-alueita koskevat poik-
keamisluvat on siirretty kuntien päätettäväksi. Kunnalla on hyvät perusteet myön-
tää esitetty poikkeaminen maanomistajien tasapuoliseen kohteluun perustuen. 
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VUODEN 2019 INVESTOINTIEN TILANNE JA TALOUSARVION TOTEU-
TUMINEN  
 
Tekn. ltk. § 58 

 
Karvian kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seura-
taan ja raportoidaan. Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta voi-
daan toeta, että käyttötalouteen myönnetyistä määrärahoista 30.9.2019. mennessä on 
käytetty 68,1% (1 119 1172€) ja tuloja on kertynyt 64,9 % (318 366€).  

Investointeihin myönnetyistä määrärahoista 30.9.2019 mennessä on käytetty 35,2% 
(203 026€). 

Oheismateriaalina lautakunnalle käyttötalouden ja investointien toteutuminen ajalla 
1.1.-30.9.2019. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen talousarvion toteutumisesta ajalla 
1.1.- 30.9.2019. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle arvion kuluvana vuotena toteutumatta 
jäävistä investointihankkeista. 

 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen talousarvion toteutumisesta ajalla 
1.1.-30.9.2019.  

Tekninen lautakunta keskusteli kuluvan talousvuoden aikana toteutuneista ja toteutu-
matta jäävistä investoinneista. Osa toteutuneista investoinneista on ylittänyt talousar-
vion ja useita investointeja jää toteuttamatta. Esimerkiksi esittävien taiteiden katso-
mon osalta investointimenot ovat ylittyneet Kulttuurikeskuksen alueen valmistumis-
vaiheessa syntyneiden lisäkustannusten vuoksi. Tekninen lautakunta esittää kunnan-
hallitukselle ja kunnanvaltuustolle selvityksen investoinneista marraskuun lopussa, 
kun investointien kokonaistilanne tarkentuu. 
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VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
2021-2022 

 
 Tekn. ltk. § 52 

 
Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat ohjeet vuoden 2020 talousarvion laadinnasta: 

• Taloussuunnitelma  kattaa  vuodet  2020,  2021,  2022  joista  vuosi  2020  on  
talousarviovuosi. 

• Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2019 talousarvio. 
• Hallintokuntien  tulee  huomioida  kunnan  tiukentuva  talous  talousarvioesi-

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

 
Palkkakustannuksissa kunta-alan palkkasumman  nousuksi ennustetaan 3,8 % (Kunta-
liitto 4.4.2019) Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. 
Lomarahojen  leikkaus  loppuu.  Palkkojen  sivukulujen  % -osuudet pysynevät  vuo-
den 2019 tasolla.  
 
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 inves-
toinnin  määrärahaan 

• Henkilöstölisäykset  on  perusteltava  erikseen  ja  niiden  kustannusvaikutuk-
set  käyttömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

• Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 
• Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2020, joita 

tulosyksikkökohtaiset  tavoitteet  täydentävät.  Samassa  yhteydessä  on  määri-
teltävä  tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit. 

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

• Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydenne-
tään karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle tiistaihin 15.10.2019 mennessä. 

Oheismateriaalina lautakunnalle alustava talousarvio ja investointisuunnitelma.  

KUNNARAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee alustavasti viranhaltijoiden laatimaa talousarviota ja 
investointisuunnitelmaa ja ohjeistaa talousarvion ja investointisuunnitelman jatkolaa-
dintaa.  
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PÄÄTÖS:   

Kunnanjohtaja oli kokouksen alussa kertomassa kunnan kokonaistalousarvion laadin-
nasta ja kertoi tämän hetken tulo- ja menoennusteen. Tulevan vuoden talousarvion tu-
losennuste näyttää jäävän reilun tappiolliseksi, ja kaikkien hallintokuntien tulee pyr-
kiä etsimään toimia, joilla on mahdollista saada säästöjä.  

Kunnanrakennusmestari esitteli viranhaltijatyönä laadittua teknisen hallinnonalan ta-
lousarviota ja investointisuunnitelmaa. Tekninen lautakunta keskusteli aiheesta ja an-
toi evästystä lopullisen talousarvion ja investointisuunnitelman laadintaan. 

 

 

Tekn. ltk. § 59 
 

KUNNARAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuo-
sille 2021-2022 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. 

Willi Karvia Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen tulojen osalta tekninen lautakunta päätti 
esittää kunnanhallitukselle, että se pohtii tulonmuodostusta ja miten se tuodaan budjet-
tiin.  

Kunnanrakennusmestari esitteli tekniselle lautakunnalle laatimansa investointisuunni-
telman vuosille 2020-2022. Lautakunta hyväksyi investointisuunnitelman seuraavan-
laisilla muutoksilla:  

• Syreeni: Tilojen muuttaminen päiväkotikäyttöön 

o Määrärahan korotus 150 000€  180 000€ 

• Kantin alakoulu: Sisäpuoliset muutokset työpajalle ja matkailulle  

o Määrärahan pienentäminen 20 000€  10 000€ 

• Museoalueen kunnostaminen.   

o Investointi siirto vuodelta 20212020 
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Yhteenveto:  

Lautakunta hyväksyi kokouksessa käsitellyn käyttötalouden talousarvioesityksen vuo-
delle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022, investointisuunnitelman vuosille 
2020-2022 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tekninen lautakunta päätti 
esittää talous-arvion asiakirjat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväk-
si.  

Lautakunnan hyväksymä vuoden 2020 talousarvio on seuraavanlainen 

  

 

 

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

 

  

Budjetti 2019 TA 2020 Erotus Muutos %
Menot -1 643 529 € -1 537 486 € 106 043 € -6,5
Tulot 906 911 € 948 210 € 41 299 € 4,6
Netto -736 618 € -589 276 € 147 342 € 20,0

Käyttötalous 2020

2019 2020 2021
Menot 410 000 € 965 000 € 1 860 000 €
Tulot 0 € 0 € 0 €
Netto 410 000 € 965 000 € 1 860 000 €

Investoinnit 2020 - 2022



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 16.10.2019 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

9 
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MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 60 

  

1. Keskustan katualueiden hoito lunastamattomilla kaduilla 
• Ylinenkadun varrelta on kiinteistön omistaja ottaneet yhteyttä selvittääkseen 

kadunhoitoon ja kadun turvallisuuteen liittyviä asioita. Tekninen lautakunta 
keskusteli kysymyksistä ja asiaa päätettiin selvittää. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 61 

  

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

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
16.10.2019 

Pykälät 
55-61 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 

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

 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:  

 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:        .2019          
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:  
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 

   
 

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 

 

 
 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
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Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
 
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 
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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 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-
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ajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallin-
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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