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Paikka:  Etäkokous 
 
Läsnä:  Jyrki Koivumäki  puheenjohtaja 
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 Jori Louhisuo jäsen 
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 Jaakko Santahuhta jäsen 
  
 
Muut läsnäolleet:   
  
 Marianne Ojala vs. kunnanrakennusmestari 
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39 § 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. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

  
 
 

40 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 
 PÄÄTÖS: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilmari Maija ja Lentovaara Joni. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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41 § VALTUUSTOALOITE: SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE KARVIAAN 
 
KV 30.1.2020 § 7 
 
 Valtuutettu Jori Louhisuo jätti seuraavan valtuustoaloitteen:  
 Sähköauton latauspiste Karviaan 
 Nyt kun kokouksessa päätettiin myydä katuvaloverkosto Vatajankosken Sähkölle, 
 esitän, että sähköyhtiön kanssa neuvoteltaisiin samaan sopimukseen, että sähköyhtiö 
 asentaisi Karviaan sähköauton latauspisteen veloituksetta. Latauspiste voisi sijaita 
 esimerkiksi huoltoasemalla. Yrittäjän kanssa sopien käyttökuluista.  
 
 Perustelut: Lisääntyvä ohikulkuliikenne ja tulevaisuudessa sähköautot lisääntyvät. 
 
 Karviassa 30.1.2020 
 
  Jori Louhisuo  
 
 Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
KH 10.2.2020 § 29  
 
 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  
  
 Kunnanhallitus siirtää asian tekniselle lautakunnalle. 
 
 PÄÄTÖS:  
  
 Kunnanhallitus päätti siirtää asian tekniselle lautakunnalle. 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

Sähköautojen määrä kasvaa jatkuvasti, arvioiden mukaan määrän on arvioitu nouse-
van Suomessa 2020-luvulla jopa neljännesmiljoonaan. Latausasemien määrän kasvu 
nähdään tärkeänä myös matkailun näkökulmasta. Latausasemia on useita erilaisia mal-
leja, joiden latausaika ja latauksen hinta käyttäjälle vaihtelevat. 

Karviassa ei julkista latausasemaa vielä ole. Mikäli Karvian kunta aikoo julkisen ase-
man pystyttää, tulee sen sijainti harkita tarkkaan. Sijainnin olisi hyvä olla keskeinen ja 
helposti saavutettava. Oikeanlaisen sijainnin löytämiseksi on tärkeää ottaa huomioon 
paikallisten, keskustassa toimivien yrittäjien mielipide ja halukkuus osallistua hank-
keeseen.  
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41 § VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 
Tekninen lautakunta esittää elinvoimalautakunnalle, että lautakunta kartoittaa 
yhteistyössä yrittäjien kanssa sopivaa paikkaa latauspisteen sijoittamiseen ja yrittäjien 
mahdollista kiinnostusta osallistua hankkeen suunnitteluun ja kustannuksiin. 

 
 
 PÄÄTÖS: 
  

Tekninen lautakunta päätti esittää elinvoimalautakunnalle, että lautakunnat yhdessä 
kartoittavat yhteistyössä yrittäjien kanssa sopivaa paikkaa latauspisteen sijoittamiseen 
ja yrittäjien mahdollista kiinnostusta osallistua hankkeen suunnitteluun ja 
kustannuksiin. Samalla kartoitetaan myös latauspisteen toimittajat, joita tällainen 
hanke mahdollisesti kiinnostaisi. 
 
--------------------------------------------------------------- 
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42 § KONTOHALLIN VIEMÄRÖINNIN UUDISTUS 
 

Konto Oy on hankkimassa vesileikkuria, joka sijoitettaisiin Ylä-Satakunnantiellä 
sijaitsevaan Kontohalliin, jossa yritys on vuokralaisena. Kone ja sen sähkö- ja 
vesiasennustyöt ovat yrittäjän hankintana, mutta koska viemäröintiin liittyvät asiat 
muuttavat kiinteistön rakenteita, ovat niiden suunnittelu- ja asennustyöt kiinteistön 
omistajan vastuulla.  
 
Vesileikkurin viemäröinnin toteuttamisesta on tehty suunnitelma, jonka 
kustannusrakenne on selvityksessä, kustannus tarkentuu kokoukseen mennessä.  
 
Oheismateriaalina lautakunnalle alustavat suunnitelmat viemäröinnin toteuttamisesta.  

 
  
 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se anoo 
kunnanvaltuustolta kokoukseen mennessä tarkentuvan kustannusarvion mukaista 
lisämäärärahaa viemäröinnin toteuttamiseen. Tekninen lautakunta päättää, miten 
vuokralaisen tarpeesta aiheutuva kustannus vaikuttaa kiinteistön vuokraan. 
 
Tekninen lautakunta päättää suorittaa suunnitelmien mukaiset muutostyöt hallin 
viemäriverkostoon ja esittää, että hankkeen toteutus suoritetaan laitevalmistajan 
aikataulua mukaillen toiminnan käynnistymisen edistämiseksi. 
 
Vs. kunnanrakennusmestari korjasi päätösehdotusta ennen kokousta: 
 
Vs. kunnanrakennusmestari on käynyt keskustelua Konto Oy:n suuntaan ja tämän 
perusteella muuttaa päätösehdotustaan siten, että tekninen lautakunta päättää antaa 
Konto Oy:lle luvan toteuttaa omalla kustannuksellaan kiinteistössä viemäröintiin 
liittyviä muutostöitä uuden laitteen vaatimalla tavalla. Suunniteltujen vaihtoehtoisten 
viemäröintiratkaisujen osalta Konto Oy ilmoittaa tekniselle lautakunnalle, mihin 
ratkaisuvaihtoehtoon päätyivät. Näin ollen tekninen lautakunta ei ano 
kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa hankkeeseen. 

 
 
 PÄÄTÖS: 
 

Tekninen lautakunta päättää antaa Konto Oy:lle luvan toteuttaa uuden laitteiston 
vaatima viemäröinti LVI-Insinöörit Oy:n tekemän suunnitelman mukaisesti omalla 
rahoituksellaan. Mikäli suunnitelmasta poiketaan, tekninen lautakunta käsittelee asian 
erikseen.  
-------------------------------------------------------------------- 
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43 § JATKOAIKA RAKENNUSLUPIIN KIINTEISTÖLLE 230-413-16-20 
  

Kiinteistön 230-413-16-20 omistaja on hakenut jatkoaikaa viidelle (5) 
rakennusluvalle, jotka kaikki kohdistuvat em. kiinteistötunnukselle. Alun perin 
rakennusluvat on myönnetty vuonna 2015, ja niiden aloittamiseen tai 
loppuunsaattamiseen on myönnetty jatkoaika ensimmäisen kerran vuonna 2018.  
Jatkoaikaa haetaan nyt toista kertaa.  
 
Tekninen lautakunta on linjannut, että rakennusluvat, joille anotaan jatkoaikaa toista 
kertaa, tuodaan lautakunnan päätettäväksi. 

 
 
 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 
Tekninen lautakunta myöntää jatkoaikoja seuraavasti: 
 
2015-2 Asuinrakennus, kahden vuoden jatkoaika aloittamiselle 
2015-3 Kurssirakennus / työpaja, kahden vuoden jatkoaika aloittamiselle 
2015-4 Talousrakennus, kahden vuoden jatkoaika aloittamiselle 
2015-5 Rantasauna, kolmen vuoden jatkoaika loppuunsaattamiselle 
2015-6 Savusauna, kahden vuoden jatkoaika aloittamiselle 
 

 
 
 PÄÄTÖS: 
  
 Tekninen lautakunta päätti myöntää jatkoajat rakennuslupiin aiemmin myönnetyn 
 jatkoajan päättymisen mukaisesti. 
 
 
 

Pöytäkirjamerkintä: Kari Tuuliniemi poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi, koska 
toimii vastaavana työnjohtajana käynnissä olevassa hankkeessa. 

 
-------------------------------------------------------------------- 
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44 § KUNNAN AVUSTAMIEN YKSITYISTEIDEN V. 2020 
 KUNNOSSAPITOKUSTANNUSTEN HYVÄKSYMINEN JA MAKSATUS  

 
 Teknisen lautakunnan asettama työryhmä on tarkistanut yksityisteiden 
 kunnossapitokustannukset vuodelta 2020 ja laatinut avustuksien maksatusluettelon 
 teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi.  
 
 Avustukset on laskettu valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. 
 Yksityisteiden tiekuntien on pyydetty lehti-ilmoituksen välityksellä ilmoittamaan 
 10.4.2021 mennessä vuoden 2020 kunnossapitotöistä tiekunnan hyväksymien kuittien 
 tai kirjanpitotietojen toimittamista tekniseen toimistoon käsittelyä varten. 10.4.2021 
 jälkeen palautetut yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset käsitellään, mutta 
 myönnettävä avustus on 25% normaalia pienempi.  
 
 Liitteet:  
 
 • Yksityisteiden kunnossapitoavustusluettelo  
 • Yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot  
 
 
 KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
  
 Lautakunta hyväksyy työryhmän laatiman yksityisteiden avustuksien 
 maksuunpanoluettelon. Lautakunta myöntää valtuudet varapuheenjohtaja Kari 
 Tuuliniemelle ja toimistosihteeri Pii Lepolalle tarkistaa ja hyväksyä 
 kunnossapitokustannukset  myöhästyneiden yksityisteiden osalta, edellyttäen, että ne 
 täyttävät avustusehdot.    
 
 PÄÄTÖS:  
  
 Lautakunta päätti hyväksyä työryhmän laatiman yksityisteiden avustuksien 
 maksuunpanoluettelon, kahta yksityistieavustusta tarkennettiin vielä kokouksessa.  
  
 Lautakunta myöntää valtuudet varapuheenjohtaja Kari Tuuliniemelle ja 
 toimistosihteeri Pii Lepolalle tarkistaa ja hyväksyä kunnossapitokustannukset 
 myöhästyneiden yksityisteiden osalta, edellyttäen, että ne täyttävät avustusehdot. 
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45 §  MUUT ASIAT 
 

1. Pelimanninkujan sillan huonokuntoisten, osin romahtaneiden kaiteiden 
uusimisesta on tehty päätös jo aiemmin. Sillan kansi on kuitenkin huonossa 
kunnossa, lautakunta päätti etsiä korjaustapaa myös kannen kunnostamiseen. 
Hanke pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti kesän aikana, alueen 
maanomistajien suostumuksella. 

2. Keskusteltiin Yhtenäiskoulu Opinpolun salin näyttämön uusimisesta ja sen 
tarpeellisuudesta nykytilanteessa. Tilan jatkokäyttöä selvitetään. 

3. Lautakunta keskusteli Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman luonnoksesta. 
Luonnoksen laatineelle konsultille päätettiin viedä vielä tiedoksi esitys 
luonnokseen toivotuista tarkennuksista, jotka on syytä varmistaa ennen kuin 
lautakunta asettaa suunnitelmaluonnoksen nähtäville.  

4. Keskusteltiin Yhtenäiskoulu Opinpolun alaluokkien tiloihin toivotusta 
kuivauskaapista. Hanketta edistetään, mikäli kaapille löytyy sopiva sijainti. 

5. Vs. kunnanrakennusmestari toi tiedoksi, että Yhtenäiskoulu Opinpolussa on 
suoritettu kouluruokakysely. 

6. Vatajankosken Sähkön maakaapelointiin liittyen pohdittiin mahdollisuutta 
saada varaus nopeusnäyttötaulun tarvitsemalle sähkölle Kylä-Karviantien 
varrelle terveyskeskuksen lähettyville. Asiaa päätettiin esittää Vatajankoskelle 
toteutettavaksi. 
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46 § 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 
5.5.2021 

Pykälät 
39-46 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 39, 40, 41, 45.1- 45.5 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 42, 43, 44 

 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: 42, 44, 45.6 

 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: ____/____ 2021         
Pöytäkirjanotteet on postitettu _____/______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: 43 
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 
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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 

 

 

 
 

 

 

 


