KUNNANHALLITUS

7/2020

Aika

Maanantai 14.5.2020 klo 18.00 – 20.17

Paikka

Kunnantalo, kunnan valtuustosali

Läsnä

Ervelä Mari
Hietaluoma Jaakko
Hietikko Tarja
Huhdanmäki Tuire
Kangas Kaija
Kaskimäki Veijo
Raita-aho Voitto
Vainionpää Joni
Ylilammi Tomi

jäsen, etänä, §:t 94-100, klo 18.00 – 19.50
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kunnanvaltuuston I varapj
kunnanvaltuuston II varapj
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vs. kunnansihteeri, ptk-pitäjä

Pöytäkirjantarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 15.5.2020

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla 18.5.2020
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94 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

95 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä
pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ylilammi Tomi ja Ervelä Mari.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

96 §

VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN

KH 14.4.2020
§ 79

Nykyiset omistajat ovat tarjonneet Vatajankoski Sähkö Oy:n osakkeita. Karvian
kuntaa on lähestytty osto mahdollisuudesta.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta on valmis ostamaan Vatajankosken E-sarjan osakkeita.
PÄÄTÖS:
Kaija Kangas poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä 21.19-21.28.
Joni Vainionpää nimettiin pykälän käsittelyn ajaksi pöytäkirjan tarkastajaksi.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Karvian kunta on valmis ostamaan Vatajankoski Sähkö Oy:n E-sarjan osakkeita.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------KH 96 §
Karvian kunnalle on tähän mennessä tarjottu ostettavaksi yksi 500 kappaleen erä sekä
useita yksittäisiä E-sarjan osakkeita. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa osakkeiden ostamiseen. Vatajankosken Sähkö Oy:llä on kaksi osakesarjaa K-sarjan kanta
osakkeita ja E-sarjan etuoikeutetut osakkeet. K-sarjan osakkeilla on kymmenkertainen
äänimäärä verrattuna etuoikeutettuihin osakkeisiin ja E-sarjan osakkeilla kymmenkertainen osinko oikeus verrattuna K-sarjan osakkeisiin. Tällä hetkellä Karvian kunnalla
ei ole suoraa omistusta Vatajankosken Sähkö Oy:stä. Karvian kunnalla on omistusosuus Vatajankosken Sähkö Oy:stä kuntayhtymän kautta.
Kunnanhallitus on antanut Karvian Lämpö Oy:lle omistajaohjausta Vatajankosken
Sähkö Oy:n osakkeiden ostamiseksi.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 120 000 euron
lisämäärärahan Vatajankosken Sähkö Oy:n E-sarjan osakkeiden ostamista varten.

PÄÄTÖS:
Kaija Kangas poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä klo 18.09-18.11.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 120 000 euron
lisämäärärahan Vatajankosken Sähkö Oy:n E-sarjan osakkeiden ostamista varten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

97 §

LISÄMÄÄRÄRAHA KOULUKULJETUSHANKINNAN
ASIANTUNTIJAPALVELUIHIN
Kasvatus- ja opetuslautakunta on varannut koulukuljetusten hankintaa varten 4.500
euroa asiantuntijapalveluiden ostamiseksi. Hankintaa varten on ostettu asiantuntijapalveluita Sarastia Oy:ltä 3.500 eurolla.
Koulutoimenjohtaja on lautakunnan valtuuttamana keskeyttänyt hankinnan annettujen
tarjouksien ylittäessä talousarvioon varatun määrärahan. Koulukuljetus hankinnan tilannetta on käsitelty talouden tasapainottamisen ohjausryhmässä 4.5.2020 ja käyty läpi
hankinnan keskeisiä periaatteita. Koulukuljetuksia varten on järjestettävä uusi hankinta muuttunein hankintaehdoin. Hankintaa varten on ostettava lisää asiantuntijaapua Sarastia Oy:ltä noin 4.200 eurolla.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 3.200 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun perusopetuksen menokohdalle 4340, toimisto- ja asiantuntijapalvelut.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 3.200 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun perusopetuksen menokohdalle 4340, toimisto- ja asiantuntijapalvelut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

98 §

KARVIAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON MUISTIO JA
TOIMINTASÄÄNNÖT
Karvian vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut 6.5.2020 ja laatinut
toimintasäännöt kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Liitteet
• Muistio
• Toimintasäännöt
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy Karvian vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöt ja
merkitsee muistion tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus hyväksyi Karvian vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöt ja
merkitsee muistion tiedoksi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

99 §

SITOUTUMINEN SATAKUNNAN SOTE-KESKUSTA JA
SOTEPALVELURAKENNETTA TUKEVAAN SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖN HANKEHAKUUN
Satasoten palvelurakennetyöryhmän johdolla on valmisteltu ja Satasoten johtoryhmän
sekä ohjausryhmän kirjallisen menettelyn jälkeen toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle 30.4.2020 päättyneen hakuajan kuluessa Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankehakemus ja Satakunnan sote-rakenneuudistusta tukevaa valmistelua koskeva hankehakemus. Hakemukset on tehty valmistelualustana toimivan Satakuntaliiton nimiin.
Kun sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun menneiden hakemusten osalta edellytetään nyt Satakunnan kuntien ja sotekuntayhtymien sitoutumista ko. hankkeiden toteuttamiseen, niin Satasoten johtoryhmän toimesta laaditaan toukokuun 2020 puoliväliin mennessä Satakunnan kunnille ja kuntayhtymille lisäinformaatioksi kokonaiskuva
siitä, miten sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun toimitetut hankehakemukset
edistävät satasote -kokonaisuuden valmistelua. Satasoten johtoryhmän toimesta laadittu kokonaiskuva käsitellään myös 14.5.2020 järjestettävässä kuntajohtajakokouksessa.
Satakunnan kunnille ja sote-kuntayhtymille on toimitettu Satakunnan soterakenneuudistusta tukevaa valmistelua koskevan hankehakemuksen mukainen kuntarahoitusosuuden laskennallinen määrä ja kunnittainen jakautuma. Kuntia ja sote-kuntayhtymiä
pyydetään kuitenkin ottamaan huomioon, että kyse on laskennallisesta kuntaosuudesta, joka on tarkoitus kattaa mahdollisimman täysimääräisesti kuntien omalla ja
kuntien omistamien sote-kuntayhtymien työpanoksella. Lisäksi halutaan muistuttaa,
että sosiaali- ja terveysministeriön hankehaun toinen hankekokonaisuus eli tulevaisuuden sote-keskus – hanke ei edellytä kuntien omarahoitusosuutta, vaan se rahoitetaan
100%:sti valtion rahoituksella.
Satakuntaliitto pyytää Satakunnan kuntia ja sotekuntayhtymiä käsittelemään sitoutumisensa sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun hankeajan kuluessa. Satakunnasta toimitettuihin tulevaisuuden sote-keskus –hankehakemukseen ja Satakunnan
sote-rakenneuudistusta tukevaa valmistelua koskevaan hankehakemukseen siten, että
sitoutumispäätökset toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään
29.5.2020.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 6 570 000 euroa, josta omarahoitusrahoitusosuus on 20 % eli 1 314 000 euroa. Kustannukset jakautuvat vuosille 2020-2021.
Omarahoitusosuus on jaettu kuntakohtaisesti asukasluvun mukaisesti. Arvio sisältää
myös kuntayhtymien kautta ohjautuvan omarahoitusosuuden. Omarahoitusosuus katetaan ensisijaisesti kunnan tai kuntayhtymän omalla työpanoksella. Arvio perustuu Satakunnan sote-rakenneuudistuksen hankehakemukseen. Karvian laskennallinen kuntaosuus on 4666 euroa vuonna 2020 ja 4785 euroa vuonna 2021.

Sosiaali ja terveysministeriön hankehakuun menneiden hankehakemusten osalta kunnan ja sote-kuntayhtymän sitoutumista edellytetään sen toimielimen päätöksenä, joka
kunkin organisaation oman hallintosäännön mukaisesti saa antaa ko. organisaatiota
koskevia sitoumuksia. Karviassa kunnanhallituksella on toimivalta antaa lausuntoja
kunnan puolesta.
Liitteet:
•

Sitoutumispyyntö

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Karvian kunta päättää sitoutua sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun hakuajan
kuluessa Satakunnasta toimitettuihin tulevaisuuden sote-keskus –hankehakemukseen
ja Satakunnan sote-rakenneuudistusta koskevaan hankehakemukseen. Karvian laskennallisen maksuosuuden mukaisesti. Karvian kunta esittää, että hankkeella tehdyt toimet tulee olla sellaisia, että niillä saada konkreettista hyötyä ja kustannussäästöjä aikaan. Kuntien taloustilanne on vaikea ja koronan vaikutukset heikentävät tilannetta
ennestään.
PÄÄTÖS:
Karvian kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta sitoutuu sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun hakuajan kuluessa Satakunnasta toimitettuihin tulevaisuuden sotekeskus –hankehakemukseen ja Satakunnan sote-rakenneuudistusta koskevaan hankehakemukseen. Karvian laskennallisen maksuosuuden mukaisesti. Karvian kunta esittää, että hankkeella tehdyt toimet tulee olla sellaisia, että niillä saadaan konkreettista
hyötyä ja kustannussäästöjä aikaan. Kuntien taloustilanne on vaikea ja koronan vaikutukset heikentävät tilannetta ennestään.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 §

MUUTOSPÄÄTÖS VEROTULOJEN VIIVÄSTYMISESTÄ AIHEUTUVAT
KORVAUKSET VUODELLE 2020
Valtiovarainministeriö on päättänyt 7.5.2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 36 b §:n nojalla myöntää kunnille verotulojen viivästymisestä aiheutuvan
korvauksen vuodelle 2020 mukaisesti. Karvian kunnan osalta korvauksen määrä on
163.488 euroa.
Korvaukset huomioidaan valtionosuuksien ja veroperustemuutoksista aiheutuvien
verotulo menetysten korvausten maksatusten yhteydessä vuoden 2020 toukokuun
maksatuksista lähtien.
Vastaava euro määrä lisättynä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille
tilitettävän viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista
johtuvien verotulo menetysten korvauksesta vuonna 2021.
Liitteet
• Muutospäätös 7.5.2020; VN/14481/2019
• Oheismateriaali: Verotulojen viivästymisestä aiheutuvat korvaukset vuodelle
2020
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee muutospäätöksen tiedoksi. Karvian kunta näkee, että
valtionosuuksia ei tule periä takaisin, mikäli vero menetykset jäävät pysyviksi.
Verotulojen viivästymisestä maksettavasta korvauksesta ei myöskään tule jäädä
kustannusvaikutusta kunnille viivästyskorkojen muodossa.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi muutospäätöksen tiedoksi. Karvian kunta näkee, että
valtionosuuksia ei tule periä takaisin, mikäli vero menetykset jäävät pysyviksi.
Verotulojen viivästymisestä maksettavasta korvauksesta ei myöskään tule jäädä
kustannusvaikutusta kunnille viivästyskorkojen muodossa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

101 §

MUUT ASIAT
Ervelä Mari poistui kokouksesta klo 19.50 ja toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin
Hietaluoma Jaakko.
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Tiedoksi Posan toteumat 1-3 kk/2020.
2. Tiedoksi kuluvaatimus ja lausumapyyntö asiassa dnro 2020/116. Asiassa on

annettu vastine Markkinaoikeudelle 7.5.2020.
3. Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous to 28.5.2020 klo 14.00
sähköisesti Teams-kokouksena. Sataedu pyytää jäsenkuntia nimeämään
edustajansa ja ilmoittamaan 27.5.2020 mennessä. Kunnanhallitus nimeää
edustajaksi Voitto Raita-ahon.
4. Yhtiökokousedustajan valinta Yläsatakunnan yhtiökokoukseen 3.6. klo 18.

Kunnanhallitus nimeää Kaija Kankaan edustajaksi.
5. Kunnanhallitus keskusteli Karvian opetustoimen säästökohteiden yksityiskohdista.

6. Kunnanhallitus keskusteli teiden kunnossa pidosta. Kunnanjohtaja ja hallituksen

puheenjohtaja ovat olleet yhteydessä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen
Alkkiantien kunnostustarpeeseen liittyen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

102 §

ILMOITUSASIAT
Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtiovarainministeriö
Lausuntopyyntö henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista.
Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen linkin kautta:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=23b12947-5bac409f-a58e-6a63d96073aa&respondentId=45bb1418-0f9d-4801-b61c-df9d99423567
Väylävirasto
Väylävirasto pyytää lausuntoa: Ohje liikenteenohjauslaitetietojen toimittamisesta Väylävirastolle. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen linkin kautta.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b7228741-34a54e41-bb47-47ed7144c6aa&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db84481bafc744
Valtiokonttori
Kuntatalouden tiedote 5/2020:
• Taksonomia ja kuntatalouden raportointikokonaisuudet valmiina
• Kuntatalouden palvelut Valtiokonttorin verkkosivuilla
• Määräykset ja ohjeet -sivustolla nyt myös kuntatalouden sisältöjä
• Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja AURA on
julkaistu
• Automaattisen talousraportoinnin kehittäminen jatkuu
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
Lausuntopyyntö Dnro ESAVI/26705/2018:
• Hakija: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
• Asia: Räjähdekeskuksen Niinisalon toimipisteen koeampumatoiminnan
ympäristöluvan 7, 8 ja 14 määrätyt selvitykset5, Kankaanpää
• Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa 15.6.2020 mennessä sähköisen
asiointipalvelun kautta (www.avi.fi/muistutus). Lausunnossa on ilmoitettava
asian dnro ESAVI/26705/2018.
• Lisätietoa www.avi.fi/lupatietopal-velu
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto
Päätös 8.5.2020 LSAVI/4313/2020Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10
henkilöä. Kielto on voimassa ajalla 14.5.2020-31.5.2020.

Varsinais-Suomen ELY-Keskus
Vapo Oy, valvonta, Lausunto Alkkian osa-alueiden tuotannon lopettaminen, jälkihoito
ja jälkihoidon tarkkailu 28.4.2020. VARELY/2463/2015
Pirkanmaan ELY-Keskus
Avustuspäätös, Kunnostus 1 – Vesien kunnostuksen edistäminen Ikaalisten reitillä
2020-2022 -hankkeeseen. PIRELY/10337/2019
Kuntaliitto
Ajankohtaiskatsaus kuntien talouteen – Taloustorstai 14.5.2020 klo 9.40.
www.kunta.tv
Satakuntaliitto
Maakuntavaltuuston 15.5.2020 kokouksen esityslista on luettavissa verkkosivuilla:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1542
Länsi-Suomen liikennestrategian uutiskirje nro 1:
Keskustelun pohjana ollutta asiakokonaisuuksien ryhmittelyä neljään teemaan
pidettiin toimivana lähtökohtana strategian laadinnalle. Teemat ovat:
• Sujuva arki tiiviin yhdyskuntarakenteen alueilla
• Maaseutualueilla liikkumispalvelut ja tehokas logistiikka vahvistavat
elinvoimaa
• Eri toimialojen työvoima saavuttaa työpaikan kauempaakin
• Kansalliset ja kansainväliset yhteydet toimivat arjessa: ihmiset ja tavarat
saavuttavat määränpäänsä
Maakuntajohtajan blogi nro 16 – Katse eteenpäin.
Tiedote 11.5.2020: Junaparlamentti 16.9.2020 Suomi ei saa pysähtyä – päärata ja sen
liityntäyhteydet tarvitsevat rahoitusta. Varsinainen kutsu ja ohjelma lähetetään
myöhemmin.
Porin kaupunki
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanotteet 5.5.2020:
• § 10, Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2020
• § 11, Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2021
Parkanon kaupunki
Parkanon kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoituskatsauksen 2020: 4.5.2020 § 3.
Kaavoituskatsaus pidetään yleisesti nähtävillä 13.5. – 11.6.2020 välisen ajan

Parkanon kaupungin mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla, kaupungintalon
3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla https://www.parkano.fi/category/uutiset/.
Kaupanvahvistajan todistukset.
Karvian kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

103 §

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
14.5.2020

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät
94-103

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101 , 102, 103
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 99,
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 99,
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian kunnanhallitus
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
Pöytäkirjanotteet on postitettu 19.5.2020
Annettu tiedoksi 18.5.2020
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

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
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
Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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.
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 010 364 3300
Faksi 010 364 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN 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.

