TEKNINEN LAUTAKUNTA 2 / 2021
Aika:

Keskiviikko 10.3.2021 klo 18.39-22.42

Paikka:

Kunnantalo, valtuustosali

Läsnä:

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

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa:

Muut läsnäolleet:
Marianne Ojala
Veijo Kaskimäki
Sanna Ojala
Voitto Raita-aho
Tarja Hosiasluoma
Terhi Patokoski

Asiat:

vs. kunnanrakennusmestari
kunnanhallituksen edustaja
pöytäkirjanpitäjä
kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanjohtaja
tukipalveluesimies, läsnä § 19 esittelyn ajan

§ 14-21

Pöytäkirjan tarkastus:
Pöytäkirja on tarkastettu 15.3.2021
Nähtävänä olo:
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla 16.3.2021

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

10.3.2021
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

10.3.2021

2

Ennen kokouksen aloittamista Antti Helmi VENI Energia Oy:ltä esitteli sähköenergian oston
kilpailutusta. §19 käsittelyä varten kokoukseen oli kutsuttu myös tukipalveluesimies Terhi
Patokoski. Kokouksen käsittelyjärjestystä päätettiin aikataulusyistä muuttaa siten, että
ensimmäisenä asiapykälänä käsiteltiin §18 Sähköenergian osto, jonka jälkeen käsiteltiin §19
Keittäjä-siivoustyöntekijöiden palkkaaminen. Tämän jälkeen käsiteltiin pykälät 16, 17 ja 20.

14 §

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.
------------------------------------------------------------

15 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lentovaara Joni ja Louhisuo Jori.
------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

16 §

10.3.2021

3

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUODELLE 2020
Kunnan avustamien yksityisteiden vuoden 2020 kunnossapitotöiden kuittien tai kirjanpidon tarkistus ja avustuksien maksatus.
Yksityistieavustuksiin käytettävissä oleva määräraha vuodelle 2021 on 40 000 €, joka
jaetaan liitteessä olevien yksityistieavustuksien kriteerien mukaan.
Liitteet:
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset
Yksityisteiden perusparannusavustukset
VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta pyytää avustettavilta yksityisteiltä avustushakemuksen sekä kuitit
kaikista vuoden 2020 kunnossapitotöistä tai vaihtoehtoisesti tiekunnan hyväksymät
kirjanpitotiedot vuoden 2020 kunnossapitotöistä 10.4.2021 mennessä. Yksityistieavustuksista tiedotetaan Ylä-Satakunta -lehdessä, kuntatiedotteessa ja kunnan internetsivuilla. Määräajan jälkeen palautetut yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset
käsitellään, mutta myönnettävä avustus on 25% normaalia pienempi.
Tieasioita vuoden 2021 aikana valmistelevaan työryhmään lautakunta nimeää tarpeellisen määrän lautakunnan jäseniä.

PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta pyytää avustettavilta yksityisteiltä avustushakemuksen sekä kuitit
kaikista vuoden 2020 kunnossapitotöistä tai vaihtoehtoisesti tiekunnan hyväksymät
kirjanpitotiedot vuoden 2020 kunnossapitotöistä 10.4.2021 mennessä. Yksityistieavustuksista tiedotetaan Ylä-Satakunta -lehdessä, kuntatiedotteessa ja kunnan internetsivuilla. Määräajan jälkeen palautetut yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset
käsitellään, mutta myönnettävä avustus on 25% normaalia pienempi.
Avustettavien yksityisteiden hoitajille lähetetään lomake yhteystietojen päivittämiseen
sekä lomake avustusten hakemiseen, lomakkeiden täyttäminen on ehto avustusten
maksamiselle. Lisäksi yksityisteille lähetetään ohjeistusta tiekunnaksi rekisteröitymiseen liittyen.
Tieasioita vuoden 2021 aikana valmistelevaan työryhmään lautakunta nimesi Anne
Ahon, Joni Lentovaaran sekä Kari Tuuliniemen.
------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

17 §

10.3.2021

4

SYÖTTÖVESIJOHDON RAKENTAMINEN
Karvian kunnan omistaman vesilaitoksen raakavesijohto vedenottamolta keskustan
vedenpumppaamolle on päätetty uusia. Ensimmäisessä vaiheessa linja uusitaan vedenottamolta Kiikanlahden itärannalle, jossa se kytketään vanhaan raakavesijohtoon.
Tästä pumppaamolle linja uusitaan myöhemmässä vaiheessa. Suunnitelman raakavesijohdon asennustyöhön on tehnyt Aluetaito Oy vuonna 2016, suunnitelmaa on päivitetty tarpeellisin osin.
Raakavesijohto on tarkoitus kaivaa maahan noin kahden metrin syvyyteen, paitsi Kiikanlahden ja Karvianjoen kohdilla, jossa vesistöalue on päätetty alittaa vaakaporaamalla. Mikäli poraus ei maaston vuoksi onnistu, on vaihtoehtona kiertää Kiikanlahti
pohjoispuolelta kaivamalla. Asennettava raakavesijohto on halkaisijaltaan 110mm
PEH-putki.
Karvian kunta on ilmoittanut hankkeesta niille maanomistajille, joiden alueelle vesijohto on tarkoitus asentaa ja joiden mailla asennustyön aikana työskennellään.
Urakkatarjouspyyntö on asetettu tarjouslaskentaa varten Karvian kunnan kotisivuille
19.2.2021, laskenta-aika päättyy 8.3.2021 klo 10.
Oheismateriaalina lautakunnalle urakkatarjouspyyntö asiakirjoineen.
Liitteenä kartta raakavesijohdon sijoituksesta.
VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy urakkatarjouspyynnössä esitetyt suunnitelmat.
Tekninen lautakunta päättää hankkeen urakoitsijan valinnasta urakkatarjousten perusteella sekä hankkeen jatkotoimenpiteistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

10.3.2021
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PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta hyväksyi urakkatarjouspyynnössä esitetyt suunnitelmat.
Tekninen lautakunta avasi urakkatarjoukset kokouksessa. Urakkatarjouspyynnössä
eriteltiin hankkeen kokonaishinta suunnitelman mukaisesti sekä annettiin muutoshinta
työlle, mikäli suuntaporaus ei onnistu. Lisäksi pyydettiin vertailuhintana näiden yhteishinta. Urakkatarjouksia jätettiin seuraavasti:
Vesa Hietikko
Kone-Kovera
Maansiirto Kauko
Krekola Oy
Aj Contract ab oy

Työt ja hankinnat
72 900€
98 000€
85 000€
87 400€

Muutoshinta
- 6 000€
- 14 400€
- 5 400€
-

0€

Vertailuhinta
66 900€
83 600€
79 600€
87 400€

Edullisimman tarjouksen teki Vesa Hietikko, jonka tekninen lautakunta päätti valita
urakan suorittajaksi.
------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

18 §

10.3.2021

6

SÄHKÖENERGIAN OSTO
Karvian kunnalla on sopimus sähköenergian ostosta Lumme Energia Oy:n kanssa.
Sopimus on yhteinen Karvian Vuokratalot Oy:n kanssa.
Sähköenergian oston vuosittainen arvo on osoittautunut noin 60 000€ arvoiseksi,
jolloin se on hankintalain mukaisen julkisen hankinnan kansallisen kynnysarvon
rajoilla.
VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta tekee päätöksen sähköenergian hankinnan kilpailuttamisen aloittamisesta.

PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta päätti sähköenergian hankinnan kilpailuttamisen aloittamisesta ja
sopimusluonnoksen pyytämistä sähköenergian hankintapalvelua tarjoavalta VENI
energialta.
-----------------------------------------------------------Pöytäkirjamerkintä: Ennen kokouksen aloittamista Antti Helmi VENI Energialta esitteli sähköenergian
oston kilpailutusta. Tekninen lautakunta päätti aloittaa kokouksen asiaosuuden käsittelemällä ensimmäisenä pykälän 18.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

19 §

10.3.2021

7

KEITTÄJÄ-SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN
Karvian kunnan tukipalveluista kaksi työntekijää on irtisanoutunut; siivoustyöntekijä
on irtisanoutunut tehtävästään 1.3.2021 alkaen, keittiötyöntekijä on irtisanoutunut tehtävistään eläköitymisen vuoksi 1.5.2021 alkaen. Tehtävien hoitaminen on järjestetty
väliaikaisesti sijaisten avulla.
Osana teknisen toimen organisaatiomuutosta on varauduttu siihen, että päiväkotilaajennuksen valmistuttua koko kunnanvirastossa toimii kaksi keittäjä-siivoojaa, jotka
hoitavat päiväkotiyksiköiden ruokien jakelun sekä siivoavat yhdessä koko kiinteistön.
Organisaatiomuutosta suunniteltaessa otettiin alustavasti huomioon tukipalveluiden
henkilöstön mahdolliset eläköitymiset sekä varauduttiin muuttamaan siivoustyöntekijöiden toimista yksi yhdistelmätyöntekijän toimeksi. Varsinainen tarve yhdistelmätyöntekijöille on vasta seuraavana syksynä, mutta tässä tilanteessa on hyödyksi etsiä
avoinna oleviin työtehtäviin yhdistelmätyöntekijöitä, jotka päiväkotilaajennuksen valmistumiseen saakka toimivat tarpeen mukaan sovitetuissa työtehtävissä keittiö- ja siivouspalveluissa.
Oheismateriaalina lautakunnalle työntekijöiden irtisanoutumisilmoitukset.

VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden keittäjä-siivoustyöntekijän palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Kyseisten yhdistelmätyöntekijöiden työtehtävät liittyvät ensisijaisesti kunnanvirastossa toimivien yksiköiden
keittiö- ja siivoustöihin.
Aikataulusyistä työtehtävien haku tulee laittaa avoimeksi välittömästi. Työpaikkojen
täyttäminen edellyttää kuitenkin kunnanhallituksen myöntämää täyttölupaa. Mikäli
kunnanhallitus myöntää paikkoihin täyttöluvan, voi tekninen lautakunta tehdä työntekijävalinnan joko toiseen tai molempiin työtehtäviin, ja työtehtävien alkamisajankohta
voidaan sovittaa parhaaksi katsotun aikataulun mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

10.3.2021
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PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta päätti anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden keittäjä-siivoustyöntekijän palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Kyseisten yhdistelmätyöntekijöiden työtehtävät liittyvät ensisijaisesti kunnanvirastossa toimivien yksiköiden
keittiö- ja siivoustöihin. Aikataulusyistä työtehtävien haku laitetaan avoimeksi välittömästi ja työpaikat täytetään, mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvat.
-----------------------------------------------------------Pöytäkirjamerkintä: Asiaa esittelemään oli kutsuttu kokoukseen tukipalveluesimies Terhi Patokoski,
joka osallistui kokoukseen pykälän esittelyn ajan. Aikataulusyistä kokouksen käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että tämä pykälä käsiteltiin ennen pykälää 16.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

20 §

10.3.2021

9

MUUT ASIAT
1. Vs. kunnanrakennusmestari esittää, että syöttövesiputkihankkeen urakan valvonta
suoritetaan osittain kunnan omana toimintana erikseen nimettävän työntekijän toimesta, mutta tarvittaessa valvontaa suorittaisi myös Aluetaito Oy, joka on vastannut hankkeen suunnittelusta ja osallistuu projektin läpivientiin. Joni Lentovaara
esitti, että valvonta suoritettaisiin pelkästään kunnan omana työnä. Tekninen lautakunta päättää suorittaa hankkeen valvonnan vs. kunnanrakennusmestarin ehdotuksen mukaisesti.
2. Vs. kunnanrakennusmestari toi tiedoksi uuden päiväkodin rakennustyömaan etenemiseen liittyviä asioita.
3. Kari Tuuliniemi toi keskusteltavaksi päiväkotihankkeeseen liittyen mahdollisen
rakennustoimikunnan tarpeellisuuden. Ennen urakan alkamista rakennustoimikuntaa ei ole päätetty hankkeelle perustaa. Tuuliniemen esityksestä lautakunnan puheenjohtajat osallistuvat työmaakokouksiin. Esteellisyydet asiassa tutkitaan. Toimikunnan perustamista ja sen toimivaltaa ei ehditty käsitellä loppuun saakka.
Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

21 §

10.3.2021

10

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

10.3.2021
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Karvian kunta
Tekninen lautakunta

Liite pöytäkirjaan

Kokouspäivämäärä

10.3.2021

Pykälät

14- 21

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät: 14, 15, 16, 19, 20.2, 20.3
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät: 17, 18, 20.1
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: 17, 18, 20.1
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: ____/____ 2021
Pöytäkirjanotteet on postitettu _____/______2021
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:
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

Kokouspäivämäärä

Tekninen lautakunta

10.3.2021
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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
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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.
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Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan 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 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
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