
TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 / 2020 
 
Aika:  Torstai 2.4.2020 klo 17:10 – 21:15 
 
Paikka:  Torron harrastekeskus 
 
Läsnä:  Jyrki Koivumäki  puheenjohtaja 
 Anne Aho  jäsen 
 Soile Ala-Kantti jäsen  (läsnä 17:10 - 19:25) 
 Maija Ilmari  jäsen 
 Joni Lentovaara jäsen 
 Jori Louhisuo jäsen 
 Jaakko Santahuhta jäsen  
 Kari Tuuliniemi jäsen  

Jaana Vähäsavo jäsen 
  
 
 
Poissa:  - 
 
  
 
Muut läsnäolleet:   
  
 Jaakko Kallioniemi kunnanrakennusmestari 
 Marianne Ojala rakennustarkastaja  
 Veijo Kaskimäki kunnanhallituksen edustaja (läsnä 17:20 – 21:15) 
  
  
 
 
Asiat: § 21 - 28 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus:   
  
 Pöytäkirja on tarkastettu 6.4.2020  
 
Nähtävänä olo:  
   
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 7.4.2020 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 21  
 

 

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. § 22  
 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jori Louhisuo ja Jaakko Santahuhta. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION JA TOIMINNALLISTEN 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2019 
 
Teknltk § 23 

  

Teknisen lautakunnan vuoden 2019 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen, mikä 
on kuntalain 115 §:n mukaan osa kunnan tilinpäätöstä.  
 
Käyttötalous: 
Lautakunnan toimintakuluihin käytettävä määräraha toimintavuonna oli-1 643 529€. 
Kokonaisuudessaan toimintakulut olivat -1 712 598, joten talousarvio ylittyi 4,2 %:lla eli 
69 069€:lla  
Toimintatuloihin budjetoitu määräraha oli toimintavuonna 906 911€. 
Kokonaisuudessaan toimintatulot olivat 888 816,37€, joten talousarvio alittui 2,0 
%:lla eli 18 094€ 
Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan käyttötalouden nettototeuma oli -823 781€, 
joka oli 11,6 %:a (87 163€) huonompi verrattaessa vahvistettuun talousarvioon. 
 
Investoinnit: 
Investointeihin käytettävä määräraha toimintavuonna oli 787 535 €, josta 
lisämäärärahaa oli 212 535€. Määrärahasta toimintavuonna käytettiin 43% eli 336 
783€. Lisäksi investoinneista saatiin tuloja (avustuksia) 1 558€, joten investointien 
nettototeuma oli 335 225€.  
 
Pöytäkirjan liitteenä ovat vuoden 2019 toimintakertomus ja teknisen lautakunnan 
tilipäätöstiedot. 

 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy vuoden 2019 talousarvion 
toimintavertailun ja toimintakertomuksen ja esittää ne kunnanhallituksen 
hyväksyttäväksi. 
 

 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Pöytäkirjamerkintä: Soile Ala-Kantti poistui tämän asian käsittelyn aikana.  

 
 
 
Pöytäkirjaote: 
Kunnanhallitus 
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ALVARIN METALLI OY:N RAKENNUSLUVAN MUUTOS 
 
Teknltk § 24 

  

Alvarin Metalli Oy:lle on myönnetty rakennuslupa (20.7.2017 Teknltk § 42) metalli-
työpajan ja sosiaalitilojen laajentamiseen tilalla 230-403-1-59 ALVARI, joka sijaitsee 
Karviankylässä. Moniosainen, sijainniltaan vanhoihin rakennuksiin sidottu laajennus, 
jolle lupa on myönnetty, käsittää kaikkiaan noin 2 072 k-m2 ja tilavuudeltaan 
19 890m3. Rakennustöiden aikana tilantarve on kasvanut mm. konekannan kasvatta-
misen seurauksena.  

Alvarin Metalli Oy hakee lupaa poiketa myönnetystä rakennusluvasta siten, että ra-
kennelmien kokonaiskerrosalaksi määritetään 3 564,7m2 ja kokonaistilavuudeksi 
29 417m3. Alkuperäisen luvan hallilaajennuksiin on lisätilaa laajennettu noin 611m2 
leventämällä hallitiloja yhden pylväsvälin verran hallin piha-alueen suuntaan sekä 
muuttamalla hallien väliin jäänyt katos umpinaiseksi. Alkuperäisen pajarakennuksen 
molemmille sivuille on tehty lisälaajennukset, joiden kokonaiskerrosala on noin 
365m2.  

Alkuperäisen varastotilan tarkistusmittauksessa on havaittu noin 15k-m2:n lisäys. En-
simmäisen ja toisen kerroksen luvitettuja toimisto- ja sosiaalitiloja on laajennettu yh-
teensä noin 380k-m2 ja korkeaa rakennusta hyödyntäen on kolmanteen kerrokseen 
saatu vielä noin 120k-m2:n kokoinen ala toimistotilaksi soveltuvaa huonetilaa. Toi-
misto- ja sosiaalitilalaajennukset on tehty siten, että on muutettu pajarakennusten vä-
liin jäävää avointa katostilaa ja laajennettu rakennusta pihamaan puolelle. Väestönsuo-
jatilaa on siirretty alkuperäiseltä paikaltaan, mutta se on muutoin säilynyt alkuperäi-
sessä muodossaan.  

Laajennukset on sovitettu moniulotteiseen rakennukseen siten, että vaikka kasvava ko-
konaisala onkin suuri, ei se muuta alkuperäistä laajennussuunnitelmaa ulkonäöllisesti 
merkittävästi. Tilat jatkavat samaa käyttötarkoitusta kuin alun perin luvitetut tilat. 
Laajennusten merkitys toiminnan tehokkaan toteuttamisen kannalta on erittäin tärkeä.  

Muutosta rakennuslupaan haetaan Maankäyttö- ja rakennuslain 150e §:n ”Suunnitel-
masta poikkeaminen rakennustyön aikana” nojalla. Kyseessä on merkittävä muutos 
suunnitelmassa, johon haetaan lupaa rakennusvalvontaviranomaiselta. 

Oheismateriaalina Tekniselle lautakunnalle hakijan esittämät suunnitelmat laajennuk-
sista sekä selvitys siitä, missä osissa rakennusta laajennetut alueet sijaitsevat verrat-
tuna alkuperäisiin pääpiirustuksiin. 

 
RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta myöntää hakijalle luvan poiketa alkuperäisestä rakennusluvasta 
hakemuksessa esitetyin muutoksin MRL §150e mukaisesti. Pelastusviranomaisen al-
kuperäiseen rakennuslupaan asettamia määräyksiä on noudatettava rakennustöissä, 
muutostöiden suhteen on konsultoitava pelastusviranomaista ja rakennustyöt suoritet-
tava pelastusviranomaisen hyväksymällä tavalla. Väestönsuojalaskelma on 
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päivitettävä nykytilannetta vastaamaan. Muutostöiden edetessä ilmenevät tarvittavat 
erityissuunnitelmat on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle.  

Tekninen lautakunta määrittää rakennusluvan muuttamiselle laajennettaviin neliöihin 
perustuvan rakennuslupamaksun voimassa olevan taksan mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Kari Tuuliniemi poistui asian käsittelyn ajaksi eikä osallistunut 
päätöksentekoon, koska on osallistunut hankkeeseen liittyviin suunnittelutöihin.  

 

 

 
Pöytäkirjaote: 
Alvarin Metalli Oy 
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VUOKRANALENNUSPYYNTI: KARVIAN 4H-YHDITYS 
 
Teknltk § 25 
 

Karvian 4H-yhdistys pyytää vuokranalennusta vuokraamastaan urheilutalolla 
sijaitsevasta Nelis Cafe-tilasta. 4H-yhdistys perustelee vuokranalennuspyyntiään sillä, 
että viime syksynä 4H-yhdistys joutui siirtämään kerhotoimintansa urheilutalon 
ylätasanteelle, koska yhden koululuokan toiminta päätettiin siirtää Karviatalon 
alakerran harrastetilaan, joka oli aikaisemmin 4H:n kerhotoiminnan käytössä. 
Kerhotoiminnan järjestäminen urheilutalon ylätasanteella on koettu haastavaksi, koska 
tila ei ole suljettu (tilan pystyy eriyttämään verholla) ja kerhotoiminta on joutunut 
jonkin verran käyttämään Nelis-Cafen keittiötilaa, joka on vuokrattu 4H:lle.   

 
Liitteenä: 

• Karvian 4H-yhdistyksen vuokranalennuspyyntö 
• Vuokrasopimus 

 
 
 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta ei myönnä vuokranalennusta. Asiaa voidaan perustella 
seuraavasti: 

• Harrastetilojen käytöstä kunta ei ole peritty vuokraa miltään yhdistykseltä ja 
harrastetilat ovat olleet lähtökohtaisesti kaikkien käytössä.  

• Urheilutalon ylätasanne on yleinen tila, joka on kaikki käytettävissä (ainoas-
taan kahvilatila/ keittiö on vuokrattu 4H:lle).  

• Kahvilatilan vuokrassa on jo valmiiksi huomioitu yhdistyksen yleishyödylli-
syys (vuokra on alhainen) 
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PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta ei näe vuokranalennukselle perustetta, koska  

• Harrastetilojen käytöstä kunta ei ole peritty vuokraa miltään yhdistykseltä ja 
harrastetilat ovat olleet lähtökohtaisesti kaikkien käytössä.  

• Urheilutalon ylätasanne on yleinen tila, joka on kaikki käytettävissä (ainoas-
taan kahvilatila/ keittiö on vuokrattu 4H:lle).  

• Kahvilatilan vuokrassa on jo valmiiksi huomioitu yhdistyksen yleishyödylli-
syys (vuokra on alhainen) 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen tekevän asiassa päätöksen sekä suosit-
telee lisäksi vanhan vuokrasopimuksen uusimista. 

 

 

 

 
Pöytäkirjaote: 
Kunnanhallitus 
Karvian 4H-yhdistys 
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PÄIVÄKOTIRYHMÄN VÄLIAIKAINEN TILANTARVE 
 
  
Teknltk § 26 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 23.3.2020 keskustellut päiväkodin 
tilantarpeesta ja kunnanviraston vanhan osan saneerauksesta päiväkodin kahden ryh-
män tiloiksi.  

Onnimannin ryhmäperhepäivähoitoryhmä on toiminut Saran koululla vuokratiloissa. 
Vuokrasopimus on päättymässä. Vuoden alkupuolella varhaiskasvatukseen osallistu-
vien lasten määrä kasvoi nopeasti, ja nousi esiin tarve muuttaa Onnimannin ryhmä no-
peasti päiväkotiryhmäksi, johon voidaan varhaiskasvatuslain mukaan sijoittaa suu-
rempi lapsimäärä. Päiväkotiryhmän toiminta Onnimannin vuokratiloissa olisi hankalaa 
sokkeloisten, pienten tilojen vuoksi, tilat sijoittuvat kahteen eri asuinhuoneistoon. Vai-
kutti siltä, että ryhmän muuttaminen päiväkotiryhmäksi tarkoittaa samalla uusien tilo-
jen etsimistä jo kevään aikana. Väliaikaisiksi tiloiksi pohdittiin viranhaltijoiden yhteis-
työnä Syreenin vanhaa palvelukotia.  

Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi valtion taholta annettu kehotus lasten koti-
hoitamisesta on kuitenkin väliaikaisesti muuttanut tilannetta, kun varhaiskasvatuk-
sessa olevien lasten määrä on vähentynyt merkittävästi. Mikäli tilanne muuttuu, saate-
taan jälleen olla väliaikaisen tilantarpeen edessä.  

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee Syreenin palvelukodin tilojen tarjoamista varhaiskas-
vatuksen käyttöön, mikäli tarve tulee. Lautakunta päättää valmistella Syreenin tiloja 
niin, että päiväkotiryhmän toiminta tiloissa saadaan käyntiin tarvittaessa nopeasti.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päätti siistiä Syreenin palvelukotia alustavasti siten, että se on 
tarvittaessa nopeasti otettavissa päiväkodin käyttöön tai muuhun tilatarpeeseen.  

 

 
Pöytäkirjaote: 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 
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MUUT ASIAT 
 
Tekn. ltk. § 27 

 

1. Suomijokitilan ja Mörskän myynnistä ja myynti-ilmoituksista keskustelua. 

2. Käytiin läpi viranhaltijapäätökset, joista lähetetään vielä listaus lautakunnalle.  

3. Keskusteltiin teknisen toimen työntekijöiden työtehtävistä koronaviruksen aiheut-
taman poikkeustilanteen aikana. Paikoista, joissa työtehtävät ovat vähentyneet, 
työntekijöitä on saatu sijoitettua eri toimipisteisiin siten, että työtehtäviä on jonkin 
verran muutettu. Työtehtäviä saadaan järjesteltyä järkevästi jonkun aikaa, mutta 
mikäli tilanne jatkuu pitempään, kaikille työntekijöille ei välttämättä ole tarjolla 
riittävästi työtehtäviä. Tilannetta seurataan ja työntekijöiden kanssa keskustellaan 
jatkuvasti. 

4. Keskusteltiin teknisen toimen tämän vuoden investoinneista ja niiden etenemi-
sestä.  

5. Keskusteltiin teknisen toimen kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Koronaviruksen 
aiheuttama poikkeustilanne aiheuttaa työtehtävien suhteen erityisjärjestelyjä. To-
dettiin, että toistaiseksi ei voida sanoa, onko kesätyöntekijöille tarvetta kesän ai-
kana. Tilannetta seurataan ja asiaan palataan myöhemmin. 

6. Tuotiin lautakunnalle tiedoksi, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt sähköisen ko-
kouskäytännön mahdollisuuden.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 28 

  

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

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
2.4.2020 

Pykälät 
21 – 28 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 21, 22, 23, 25, 27, 28 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 24, 26 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykä-
lät 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 kun-
nan jäsen 
Pykälät: 26 

 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 kun-
nallisvalituksin 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.  
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukaisten päätösten katsotaan tulleen tiedoksi antopäivänä, joka on 
päätöksen julkipanopäivän jälkeinen arkipäivä. 
Pykälät: 24 
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 han-

kinnoista 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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OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
 

Oikaisuvaatimus-/vali-
tuskirjelmän 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 puo-
lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luet-
tava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-/vali-
tusasiakirjojen toimit-
taminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikai-
suvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON YLIT-
TÄVISSÄ HANKINNOISSA 
 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn rat-
kaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muu-
tosta 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 tyyty-
mätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi 
vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumis-
hakemuksen 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 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 asi-
assa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas-
taavasta 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. Vaatimuk-
sesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoita-
miseksi. 
 
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 
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- 400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut 
- 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 hankin-
taan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittely-
lupaa. 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 valitus-
osoituksineen 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 asi-
assa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas-
taavasta 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 
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muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan 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 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 ilmoitet-
tava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on 
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimite-
taan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun 
osoitteeseen.  

 
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 
 

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh.  010 364 3300 
faksi 010 364 3314 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
	Teknisen lautakunnan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
	Alvarin Metalli Oy:n Rakennusluvan muutos
	VUOKRANALENNUSPYYNTI: KARVIAN 4H-YHDITYS
	päiväkotiryhmän väliaikainen tilantarve
	Muut asiat
	OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

