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TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 / 2021 
 
Aika:  Keskiviikko 7.4.2021 klo 18.01-21.53 
 
Paikka:  Kunnantalo, valtuustosali 
 
Läsnä:  Jyrki Koivumäki  puheenjohtaja 
 Soile Ala-Kantti jäsen 
 Maija Ilmari  jäsen 
 Joni Lentovaara jäsen, poistui klo 21.50 
 Jori Louhisuo jäsen 
 Kari Tuuliniemi jäsen  

Jaana Vähäsavo jäsen 
  
 
 
Poissa:  Anne Aho  jäsen 
 Jaakko Santahuhta jäsen 
 
Muut läsnäolleet:   
  
 Marianne Ojala vs. kunnanrakennusmestari 
 Veijo Kaskimäki kunnanhallituksen edustaja  
 Sanna Ojala  pöytäkirjanpitäjä 
 Voitto Raita-aho kunnanhallituksen puheenjohtaja 
 Tarja Hosiasluoma kunnanjohtaja, poistui klo 20.45 
  
  
 
 
Asiat: § 22-29 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus:   
  
 Pöytäkirja on tarkastettu 9.4.2021 
 
Nähtävänä olo:  
   
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla 12.4.2021 
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22 § 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. 

 

 

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

 

 

 

  

 

 

23 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuuliniemi Kari ja Vähäsavo Jaana. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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24 § VALTUUSTOALOITE: MUOVIJÄTTEEN KERÄYSPISTE KARVIAAN 

 

KV 30.1.2020 § 7  

 

 Valtuutettu Jari Kannisto on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen: 

 Muovijätteen keräyspiste Karviaan 

 

Kuntalaiset ovat ottaneet yhteyttä erilaisten muovien keräyksestä. Ensisijainen vastuu 

jätelain 47 § mukaan on tuottajalla. Kunnalla on toissijainen oikeus täydentää 

tuottajan keräystä.  

 

Tällä hetkellä pakkausjäteasetuksen mukaan muovipakkausten keräyspisteitä on 

oltava yksi vähintään kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa. Esimerkiksi Kihniön 

kunta on tehnyt Etapin kanssa sopimuksen muovien keräyksestä.  

 

Muoviroskaa kertyy talouksiin merkittäviä määriä ja muovinkeräyksen kuntoon saanti 

olisi tärkeää myös Karviassa. Kunnollinen jätteiden keruu on myönteistä imagoa 

luova osa-alue, joka tukisi myös Geopark-luontomatkailun asiaa.  

 

Esitämme, että kunta ryhtyy toimenpiteisiin muoviroskien keräilytapojen ja 

kustannusten selvittämiseksi.  

 

Kustannuksiltaan tämä ei ole lopulta kovinkaan iso juttu. Etapin tiedottajan mukaan 

oma jätepiste maksaisi muutamia tonneja. 

 

Karviassa 30.1.2020  

 

Voitto Raita-aho  

Jari Kannisto  

Kari Aalto  

Aarre Välimäki  

 

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 

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

 

KH 10.2.2020 § 28 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus siirtää asian tekniselle lautakunnalle.  

 

PÄÄTÖS: 

  

 Kunnanhallitus päätti siirtää asian tekniselle lautakunnalle. 

 --------------------------------------------------------------------------- 
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Muovipakkaukset kuulutat tuottajavastuun alaisuuteen, eli tuotteiden pakkaajilla ja 

maahantuojilla on velvoite järjestää pakkausten jätehuolto ja kierrätys. Muovipak-

kausten lisäksi tuottajavastuu-pakkauskeräyksen piiriin kuuluvat lasi-, metalli-, pa-

peri- ja kartonkipakkaukset.  

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on pakkausten tuottajayhteisöjen yhteinen palve-

luyhtiö, joka tarjoaa tuottajayhteisöjen kautta kuluttajille helpon tavan lajitella pak-

kaukset RINKI Oy:n ekopisteverkoston kautta. Ekopisteisiin hyväksytään kotitalouk-

sien tuottama pakkausmuovijäte, joka kuljetetaan Riihimäelle Fortumin muovijalosta-

mossa käsiteltäväksi. Jalostamossa muovit lajitellaan eri laatuihin ja niistä valmiste-

taan uusiomuoviraetta, josta valmistetaan mm. kauppakasseja, kukkaruukkuja, kaste-

lukannuja ja jätesäkkejä. 

Valtioneuvosto asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014) määrittää, että 

muovipakkausjätteen erilliskeräystä varten on vähintään 500 vastaanottopaikkaa siten, 

että jokaisessa yli 10 000 asukkaan taajamassa on vähintään yksi vastaanottopaikka. 

Karvian kokoinen kunta, jossa välimatka seuraaviin taajamiin on pitkä, ei yllä asetuk-

sen minimirajan tuntumaan. Karvian kokoiseen kuntaan muovinkeräys on mahdollista 

järjestää vain omakustanteisesti.  

Alustavien selvitysten mukaan muovinkeräys voidaan järjestää kustannustehokkaim-

min siten, että kunnan omiin kiinteistöihin järjestetään muovinkeräyspaikkoja, joiden 

tyhjääminen ulkoistetaan sovitun rytmin mukaisesti. Toisena vaihtoehtona esitetty 

muovinkeräyspuristin, jolla kerätty muovi puristetaan tiiviiksi kuutioksi, vaatii eri-

koislaitteet, joiden hankkiminen omaksi tai vuokraaminen nousee kustannuksiltaan 

moninkertaiseksi verrattuna ajoittain tyhjättäviin säiliöihin. 

  

 

24 § VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

Tekninen lautakunta arvioi alustavia suunnitelmia muovinkeräyksen järjestämiseksi ja 

alkaa valmistella muovinkeräyksen järjestämistä siten, että keräyksen vaatima kustan-

nus otetaan huomioon seuraavassa talousarviossa ja muovinkeräys päästään aloitta-

maan viimeistään vuoden 2022 alusta. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta arvioi alustavia suunnitelmia muovinkeräyksen järjestämiseksi ja 

alkaa suunnitella muovinkeräyksen järjestämistä siten, että keräyksen mahdollisesti 

vaatima kustannus otetaan huomioon seuraavassa talousarviossa ja muovinkeräys 

päästään aloittamaan mahdollisimman nopeasti.  

---------------------------------------------- 
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25 § VALTUUSTOALOITE: KIRKKOJÄRVEN RUOPPAUS 

 

KV 30.1.2020 § 7 

 

 Valtuutettu Jori Louhisuo jätti seuraavan valtuustoaloitteen:  

 Kirkkojärven ruoppaus. 

 

Saimme lehdestä lukea, että Karvianjärven kunnostusta ja ruoppausta suunnitellaan. 

Näkisin, että ensisijaisesti Kirkkojärvi kaipaisi ruoppausta. Kesäisin virkistyskäyttö on 

lisääntynyt huomattavasti. Vähintään reunoja ruoppaamalla siitä saataisiin paljon 

nätimpi järvi. Mielestäni tähän olisi mahdollista saada tukia esimerkiksi 

ElyKeskukselta tms.  

 

Karviassa 30.1.2020  

 

Jori Louhisuo  

 

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 

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

 

KH 10.2.2020 § 30 

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus siirtää asian tekniselle lautakunnalle. 

 

 PÄÄTÖS:  

 

 Kunnanhallitus päätti siirtää asian tekniselle lautakunnalle 

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

 

 

Vuoden 2020 aikana Varsinais-Suomen ELY-keskus toteutti suunnitteluhankkeen 

Karvianjärven ja Kirkkojärven vesien tilan parantamiseksi. Nykytilanteessa molem-

pien järvien ekologinen tila on välttävä.  

 

Suunnitteluhankkeen toteutti KVVY Tutkimus Oy, hankkeen loppuraportti on toimi-

tettu kuntaan helmikuun loppupuolella.  
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25 § VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta tutustuu alustavasti vastavalmistuneeseen KVVY Tutkimus Oy:n 

laatimaan raporttiin ”Karvian Kirkkojärven ja Karvianjärven valuma-alueen yleiskun-

nostussuunnitelma sekä ehdotus vesistössä tehtäville toimenpiteille”. Tekninen lauta-

kunta keskustelee raporttiin ja sen ehdottamiin toimenpiteisiin liittyvistä asioista. 

  

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta tutustui alustavasti vastavalmistuneeseen KVVY Tutkimus Oy:n 

laatimaan raporttiin ”Karvian Kirkkojärven ja Karvianjärven valuma-alueen yleiskun-

nostussuunnitelma sekä ehdotus vesistössä tehtäville toimenpiteille”. Tekninen lauta-

kunta keskusteli raporttiin ja sen ehdottamiin toimenpiteisiin liittyvistä asioista.  

Tekninen lautakunta päätti koota vs. kunnanrakennusmestarin aloittamana työryhmän, 

jonka tehtävänä on selvittää raportin esittämien toimenpiteiden toteuttamismahdolli-

suutta ja kustannuksia mahdollisine avustuksineen, sekä laatia aikataulu, jolla eri toi-

menpiteitä voitaisiin lähteä toteuttamaan. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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26 § VALTUUSTOALOITE: KARVIAN KYLÄKESKUSTAN LIIKENNEVILKKAUS 

 

KV 1.10.2020 § 50 

  

 Valtuutettu jätti seuraavan valtuustoaloitteen:  

Karvian kyläkeskustan liikennevilkkaus on pieneksi kunnaksi hyvinkin vilkasta. 

Kuitenkin samalla moni tienkäyttäjä mieltää alueen hiljaiseksi ja ilmeisesti se 

aiheuttaa monesti vaaratilanteita ja lähinnä suurilla ajonopeuksillaan. 

 

Koska tolppakamerat eivät ole todennäköinen vaihtoehto alueelle niin esitänkin, että 

ns. meijerinmäen ja terveyskeskuksen väliselle kohtaa tehtäisiin jonkintasoinen 

hidaste mikä pakottaa varsinkin pohjoisesta tulevan liikenteen hidastamaan vauhtia 

ennen keskeisintä kylän kohtaa.  

 

Liikenneturvallisuus mielestäni menee edelle mukavuutta niin taajamissa kuin 

muillakin tieosuuksilla.  

 

Karviassa 1.10.2020 

 

Sami Laitila 

Keskusta 

 

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 

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

 

KH 12.10.2020 185 §  

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus siirtää aloitteen tekniselle lautakunnalle. 

 

 PÄÄTÖS:  

 

 Kunnanhallitus päätti siirtää aloitteen tekniselle lautakunnalle. 

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

 

Tekn.ltk 11.11.2020 

§ 69 

  

 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta keskustelee valtuustoaloitteesta ja päättää esittää 

ELYkeskukselle, että sopivan hidasteen rakentaminen seututielle 273 Karvian 

keskustaan Haarlundinkadun ja Iltaruskonkadun välille tutkitaan ja toteutetaan. 
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 PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta keskustelee valtuustoaloitteesta ja päättää esittää 

ELYkeskukselle, että selvitetään sopivan hidasteen mahdollinen rakentaminen 

seututielle 273 Haarlundinkadusta pohjoiseen. Esitetään ELY-keskukselle 

selvitettäväksi onko koko keskustassa taajamerkkien välisen alueen liikennejärjestelyt 

sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta parannettavissa. 

 

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

Hidasteen rakentamisen mahdollisuutta selvitettiin ELY-keskukselta. Tutkittuaan 

asiaa ELY-keskus esitti, että hidasteen rakentamisedellytykset eivät kyseisessä tien-

kohdassa täyty. ELY-keskus totesi kuitenkin, että nopeusrajoitusten ohjeidenmukai-

suus tullaan kyseisellä tieosuudella tarkastamaan ELY-keskuksen toimesta. 

 

 

26 § VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta vie kunnanvaltuustolle tiedoksi ELY-keskuksen ilmoituksen 

siitä, että hidasteen rakentamisedellytykset eivät kyseisessä tienkohdassa täyty. No-

peusrajoitusten ohjeidenmukaisuuden ELY-keskus tulee tarkastamaan. 

Tekninen lautakunta muistuttaa kuntalaisia siitä, että ELY-keskuksen hallinnoimalla 

tieverkolla tehtäviin muutostöihin vaikuttaa tienkäyttäjiltä saatu palaute, ja palautteen 

antamisen helpottamiseksi sekä tiedonhaun helpottamiseksi Väylävirasto on avannut 

verkkopalvelun, jonka löytää osoitteesta palautevayla.fi 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta päätti viedä kunnanvaltuustolle tiedoksi ELY-keskuksen ilmoi-

tuksen siitä, että hidasteen rakentamisedellytykset eivät kyseisessä tienkohdassa täyty. 

Nopeusrajoitusten ohjeidenmukaisuuden ELY-keskus tulee tarkastamaan. 

Tekninen lautakunta päätti muistuttaa kuntalaisia siitä, että ELY-keskuksen hallinnoi-

malla tieverkolla tehtäviin muutostöihin vaikuttaa tienkäyttäjiltä saatu palaute, ja pa-

lautteen antamisen helpottamiseksi sekä tiedonhaun helpottamiseksi Väylävirasto on 

avannut verkkopalvelun, jonka löytää osoitteesta palautevayla.fi 

---------------------------------------------- 
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27 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION JA TOIMINNALLISTEN 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2020 

 

 Teknisen lautakunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen, 

mikä on kuntalain 115 §:n mukaan osa kunnan tilinpäätöstä. 

 

Käyttötalous: 

Lautakunnan toimintakuluihin käytettävä määräraha toimintavuonna oli 1 561 986 €, 

mutta toteutuma kulutti vain 90% määrärahasta, 1 403 443€. Toimintatuottoihin 

määrärahavaraus oli 964 003€, tuottojen toteutuma oli 95%, 918 561€. 

 

Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan käyttötalouden nettototeutuma oli 484 882€, 

joka jäi 113 101€ talousarviossa vahvistetusta (597 983€). 

 

 

Investoinnit: 

Toimintavuonna teknisen lautakunnan investointeihin käytettävä määräraha oli 

kaikkiaan 674 900€, josta lisämäärärahaa 269 000€. Määrärahasta käytettiin vain 17%, 

eli 112 770€.  

 

Pöytäkirjaan liitetään vuoden 2020 toimintakertomus.  

 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

Lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy vuoden 2020 talousarvion 

toimintavertailun ja toimintakertomuksen ja esittää ne kunnanhallituksen 

hyväksyttäväksi.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä vuoden 2020 talousarvion toi-

mintavertailun ja toimintakertomuksen ja esittää ne kunnanhallituksen hyväksyttä-

väksi. 

 

---------------------------------------------- 
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28 § MUUT ASIAT 

 

  
 

1. Tuotiin esille uimapaikoilla sijaitsevien wc-tilojen tyhjennys- ja siivoustarve 

sekä keskusteltiin Kirkonkylän karavaanialueen sähkötolppien vuokraamista-

vasta ja käytöstä. 

2. Keskusteltiin puiden kaatamisesta ja harvennuksista kunnan omistamilta alu-

eilta Kirkonkylällä sekä metsäpalstoilta. Vs. kunnanrakennusmestari toi tie-

doksi metsäsuunnitelman mukaisen harvennuksen osalta saadun tarjouksen. 

3. Vs. kunnanrakennusmestari toi lautakunnalle alustavasti tiedoksi kunnan omis-

tamaan kiinteistöön sekä runkovesijohtoputkeen liittyviä muutostöitä, jotka tu-

levat lautakunnan käsittelyyn lähiaikoina. 

4. Vs. kunnanrakennusmestari kertoi kunnan oman liikenneturvallisuusryhmän 

etäkokoontumisesta 18.3. 

5. Vs. kunnanrakennusmestari toi tiedoksi syöttövesijohdon rakentamisen tilan-

teen ja kertoi hankkeen etenemisestä. Syöttövesijohtoa on rakennettu Kirkko-

järven länsipuolen pelloilla, reittiä on jonkin verran muutettu maanomistajien 

kanssa asiasta sopien. Kiikanlahden alitus siirtyi tulvan alkamisen vuoksi myö-

häisempään ajankohtaan. Muutoksista huolimatta hanke on edennyt ongel-

mitta. 

6. Vs. kunnanrakennusmestari toi tiedoksi päiväkodin saneerauksen tilanteen. 

Hanke on edennyt hyvin ja aikataulussa ollaan hieman edellä. Lautakunta kes-

kusteli toimikunnan perustamisesta hankkeeseen, todeten hankkeen olevan jo 

pitkällä toimikunnan perustamiseen. Valvoja tuo lautakunnalle ajantasaista tie-

toa koko hankkeen ajan. Todettiin, että jatkossa hankkeisiin tarvittavat työryh-

mät, toimikunnat tai tilaajan edustajat tulee nimetä jo hankkeen suunnitteluvai-

heessa. 

7. Yhdistelmätyöntekijöiden työpaikat (2 kpl) ovat avoinna, hakuaika päättyy 

perjantaina 9.4. Lautakunta pitää hakuajan päättymisen jälkeen etäkokouksen, 

jossa valitaan hakijoiden joukosta haastateltavat. Haastattelut päätettiin pitää 

viikolla 15, haastatteluihin osallistuu lautakunnan lisäksi tukipalveluesimies ja 

siivoustyönohjaaja. Haastattelut suoritetaan mahdollisuuksien mukaan kunnan-

virastolla koronarajoituksien mukaisesti, lautakunta osallistuu haastatteluihin 

pääsääntöisesti etäyhteydellä. 

 

  



    Kokouspäivämäärä 

    

Tekninen lautakunta   7.4.2021   12 

  

29 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 

 
  
 

 

Karvian kunta 

Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 

7.4.2021 
Pykälät 

22 - 29 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 22, 23, 24, 25, 26, 28 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 27 

 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: 27 

 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:  12.4. 2021         

Pöytäkirjanotteet on postitettu 12.4.2021 
 

                                                                                                      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. 

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 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-/VALITUSKIRJELMÄN 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 
YLITTÄVISSÄ 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 
- 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 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 

 

 

 

 


