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56 § 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. 

 

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

 

 

 

  

 

 

57 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen aakkosjärjestyksessä kaksi 

kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Hietaluoma Jaakko ja 

Hirvisaari Tarja.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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58 § KUNNAN KATU- JA PIHA-ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT 
AIKAVÄLILLÄ 1.11.2021-1.11.2023 

 

Karvian kunnan katu- ja piha-alueiden talvikunnossapitotöiden kilpailutus on ajankoh-

tainen. Viranhaltijatyönä on valmisteltu tarjouspyyntöasiakirjat talvikunnossapitotöitä 

koskien. Edelliskausiin verrattuna alueet ovat muuttuneet jonkin verran, johtuen eri 

kiinteistöjen myymisestä tai tilojen käyttötarkoituksen muutoksista.  

Keskustan katujen ja kunnan omistamien kiinteistöjen pihojen lisäksi kunnan käytössä 

on uimarantoja sekä muita yleisiä alueita, joiden talvikunnossapito voidaan suorittaa 

käyttötarpeen vaatimalla tavalla. Uimarantoja käytetään talvisin mm. hiihtäjien ja 

pilkkijöiden pysäköintialueina, ja talvikaudella vähäisemmällä käytöllä olevia kiinteis-

töjäkin tulee päästä kiinteistönhoitotöiden vuoksi tarkastamaan ympärivuotisesti. 

Teknisen lautakunnan tulee arvioida erilaisten kohteiden talvikunnossapidon tarve ja 

käynnistää talvikunnossapitotöiden kilpailutus sen mukaisesti.  

Oheismateriaalina lautakunnalle toimitetaan ennen kokousta: 

Luonnos talvikunnossapitotöiden tarjouspyynnöstä 

 

 

 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta päättää talvikunnossapitotöiden tarjouspyynnön luonnokseen teh-

tävistä muutoksista sekä päättää talvikunnossapitotöiden tarjouskilpailun aloittami-

sesta. Lautakunta sopii talvikunnossapitotöiden tarjouskilpailun aikataulusta ja saatu-

jen tarjousten avaamisesta. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta päätti talvikunnossapitotöiden tarjouspyynnön luonnokseen teh-

tävistä muutoksista: 

• Aikaväli muutetaan 20.10.2021-30.6.2023 

• Tarjouspyyntöön lisätään maininta siitä, ettei mahdolliset polttoaineen hinnan-

muutokset vaikuta sovittuun urakkahintaan.  

 

Tekninen lautakunta päätti, että talvikunnossapitotöistä saadut tarjoukset avataan tors-

taina 7.10.2021 klo 16.00. Tarjousten avaukseen osallistuvat viranhaltija, teknisen lau-

takunnan puheenjohtaja ja lautakunnan jäsenistä halukkaat.   

 ---------------------------------------------------  
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59 § ANOMUS LIIKENNEMERKKIEN ASENTAMISEKSI KAAPPOLA-
PARTAKYLÄ – TIELLE 

  

Tekn.ltk 52 § 
  
Kaappola-Partakylä tien tiekunta on 8.7.2021 päivätyllä kirjeellä anonut lupaa ajoneuvolla 
ajo kielletty – merkin asentamiseksi Kaappola-Partakylä -tielle. Kieltomerkkiin esitetään 
lisäkilpeä, jossa mainitaan kiinteistölle ajamisen olevan sallittu. Merkkien sijoituspaikoiksi on 
esitetty tien Kaappolan puoleista päätä sekä Sibelcon jalostamon liittymän jälkeen. Lisäksi 
neljän tien risteykseen esitetään asennettavaksi varoituskolmiot Lentokentäntieltä tulevalle 
liikenteelle. 

 
 Tieliikennelain 2018/729 71§ mukaisesti liikenteenohjauslaitteen asettaminen yksityistielle 
vaatii kunnan suostumuksen. 
 

 Liitteet:  
 • tiekunnan hakemus ja karttaliite 
  
 KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
  
 Tekninen lautakunta hyväksyy tiekunnan esityksen. 
  
 PÄÄTÖS:  
  

Tekninen lautakunta päätti jättää asian valmisteluun seuraavaan kokoukseen ja pyytää 
lisäselvityksiä liikennemerkkien asentamiseksi Kaappola-Partakylä -tielle tiekunnalta sekä 
muilta asianosaisilta.  

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

 

Viranhaltijatyönä on selvitetty liikennemerkkien vaikutusalueella olevien muiden 

tiekuntien tai teiden hoitajien näkemystä liikennemerkkien asentamiseen. Tarvittavien 

osapuolten näkemykset asiaan selviävät kokoukseen mennessä. 

 

 KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

  

Mikäli muut asianosaiset eivät perustellusta syystä vastusta liikennemerkkien 

asentamista, tekninen lautakunta hyväksyy tiekunnan esityksen. 

 

 PÄÄTÖS:  

 

 Tekninen lautakunta päätti hyväksyä Kaappola-Partakylän tien-tiekunnan esityksen 

 sillä ehdolla, että tiekunta kustantaa itse tarvittavat kyltit ja niiden asennuksen, sekä 

 lisää kolmioiden yhteyteen selvyyden vuoksi lisäkilven ”yksityistie”. Liikennettä 

 rajoittavien merkkien asettamisen ehtona on, että kyseisen tieosuuden hoitoon tai 

 perusparantamiseen ei ole saatu valtion tai kunnan avustusta kymmenen viimeisen 

 vuoden aikana (Yksityistielaki 2018/560 §29, §85). 

 ---------------------------------------------- 
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60 § KARVIAN KUNNAN SÄHKÖENERGIAN HANKINTA  

 

 Teknisen lautakunnan päätöksellä §18 10.3.2021 sähköenergian hankinta on päätetty 

kilpailuttaa ostamalla kilpailutus VENI energialta. Hankintailmoitus on lähetetty 

Hilmaan julkaistavaksi 3.8.2021, tarjousaika on päättynyt 8.9.2021. Ilmoituksessa on 

pyydetty tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta jaksolle 1.1.2022-31.12.2025. 

Hankintailmoitus jätettiin yhteisesti Karvian kunnan ja Kiinteistöosakeyhtiö Karvian 

Vuokratalojen puolesta.  

 

Tarjouksia jätettiin yhteensä 10kpl, kaikki tarjoajat ovat olleet kelvollisia tarjoamaan 

ja tarjoukset tarjouspyynnön mukaisia. Edullisimman tarjouksen tarjouspyynnössä 

esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti teki Porvoon Energia Oy, joka tarjoaa 

vapaalla tuotantotavalla tuotettua sähköenergiaa vertailumarginaalilla 3,70€/MWh ja 

uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköenergiaa vertailumarginaalilla 

4,10€/MWh.  

 

Oheismateriaalina lautakunnalle kilpailutusasiakirjat.  

 

 

 

 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Porvoon Energia Oy:n sähköenergian 

toimittajaksi jaksolle 1.1.2022-31.12.2025.  

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä Porvoon Energia Oy:n sähköenergian 

toimittajaksi jaksolle 1.1.2022-31.12.2025. Sähköenergian tuotantotavaksi valittiin 

vapaa tuotantotapa.  

 

 

 --------------------------------------------------- 
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61 § KARVIAN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 

 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tarkoitus on pyrkiä suojelemaan 1- ja 2- sekä 

E-luokkaan kuuluvia pohjavesialueita ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä 

ja pohjavedenpintojen liiallista laskua. Suojelusuunnitelman tarkoituksena ei ole 

kieltää tai estää elinkeinoharjoittajien toimintaa pohjavesialueilla, vaan toimia 

ennemminkin yhteistyön välineen. Pohjavesitietoja hyödyntävät esimerkiksi 

vesihuoltolaitokset, ympäristönsuojelu-, rakennus-, kaavoitus-, maa-aineslupa-, 

maaseutuelinkeino- ja terveydensuojeluviranomaiset sekä asukkaat ja 

toiminnanharjoittajat. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely täydentää ja 

osin korvaa vesilain mukaiset suoja-aluepäätökset.  

 

Karvian kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on päivitetty vuoden 2021 

aikana. Työn tarkoituksena oli päivittää Pohjankangas-Elliharjun, Kantinkankaan, 

Kauraharjunkankaan, Pitkäniemenkankaan ja Kihlakunnankankaan pohjavesialueille 

vuonna 2008 laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Karvian pohjavesien tila 

on todettu hyväksi. Pohjavesivaroja käytetään vedenhankintaan, joten 

suojelusuunnitelma toimii hyvänä työkaluna pohjavesivarojen suojelussa ja 

vedenhankinnan turvaamisessa myös tulevaisuudessa. 

 

Suojelusuunnitelma laadittiin yhteistyössä Karvian kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen kanssa, laatimistyötä varten perustettiin ohjausryhmä. Tekninen lautakunta 

nimesi 29.9.2020 §45 ohjausryhmään edustajiksi kunnan rakennustarkastajan, 

vesilaitoksen hoitajan sekä silloisen teknisen lautakunnan jäsenet Jyrki Koivumäen ja 

Joni Lentovaaran. Lisäksi teknisen lautakunnan esityksestä ohjausryhmään pyydettiin 

Jouko Ylilammi (Karhusaaren Lähteen Vesiosuuskunta), Päivi Suominen (MTY 

Suominen), Ossi Alatalo (Alatalot Oy) ja Timo Mansikkaviita (Sibelco Nordic Oy). 

Ohjausryhmään kuuluivat myös Sanna-Liisa Suojasto ja Erika Liesegang (Varsinais-

Suomen ELY-keskus), Jaana Jyräkoski (PoSa ympäristönsuojelu), Susanna 

Salokangas (PoSa Terveysvalvonta) sekä suunnitelman laatinut Lauri Joronen (Sweco 

Infra & Rail Oy).  

 

Karvian kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma lähetetään tekniselle 

lautakunnalle oheismateriaalina tutustumista varten. Lautakunnan päätöksellä 

suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville. 
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 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman ja asettaa sen 

kunnan verkkosivuille nähtäväksi noin kuukauden ajaksi, jonka aikana kuntalaiset tai 

muut toimijat voivat antaa kommentteja suunnitelman sisällön suhteen. Pohjavesien 

suojelusuunnitelma lopullisessa muodossaan viedään Karvian kunnanvaltuuston 

hyväksyttäväksi. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Tekninen lautakunta päätti osaltaan hyväksyä Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman 

ja päätti asettaa sen kunnan verkkosivuille nähtäväksi 20.10.2021 asti, jonka aikana 

kuntalaiset tai muut toimijat voivat antaa kommentteja suunnitelman sisällön suhteen. 

Pohjavesien suojelusuunnitelma lopullisessa muodossaan viedään Karvian 

kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

 

 --------------------------------------------------- 
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62 § ANTURA-HALLIN LISÄLÄMMITYKSEN TARVE 

 

Konto Oy on vuokrannut tuotantotiloikseen kunnan omistamaa Antura-hallia taajama-

alueen pohjoisosasta jo vuosien ajan. Halli on liitetty kaukolämpöverkkoon edellisen 

vuokralaisen aikana. Konto Oy:n tuotannon tarpeiden vuoksi halliin on lisätty neljä 

kohdepoistoa, jotka suuren ilmanvaihtomääränsä vuoksi lisäävät lämmitystehon 

tarvetta merkittävästi. Ilmanvaihdon tehoa on yritetty kompensoida erinäisillä 

lisälämmittimillä, mutta niistä ei ole ollut riittävää apua. Käyttäjän mukaan -10℃ 

pakkasella hallin sisälämpötila ei sähköisistä lisälämmittimistä huolimatta nouse kuin 

noin +10℃ tienoille. 

 

Käyttäjä on ollut yhteydessä Karvian Lämpö Oy:öön, josta saadun selvityksen mukaan 

lämpötilaongelman voisi ratkaista asentamalla oma lämmönsiirtimensä ilmanvaihdolle 

sekä uusimalla kiinteistön sisäisiä putkilinjoja ja laitteiden kytkentöjä.  

 

 

  

 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta päättää kartoittaa esitettyjen muutosten mukaisten töiden 

todellisia kustannuksia ja kartoittaa tekijöitä. Kustannustietojen selvittyä tekninen 

lautakunta tekee päätöksen lisämäärärahan esittämisestä uudelle investoinnille, joka 

koostuu tarvittavista muutostöistä kiinteistön lämmitysjärjestelmässä. 

 

 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Tekninen lautakunta päätti kartoittaa esitettyjen muutosten mukaisten töiden todellisia 

kustannuksia ja kartoittaa tekijöitä. Kustannustietojen selvittyä tekninen lautakunta 

tekee päätöksen lisämäärärahan esittämisestä uudelle investoinnille, joka koostuu 

tarvittavista muutostöistä kiinteistön lämmitysjärjestelmässä. Selvitystyön jälkeen 

lautakunta ottaa kantaa mahdollisen investoinnin kuolettamiseen ja keskustelee 

vuokralaisen kanssa hankkeesta.  

 

  

 --------------------------------------------------- 
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63 § VUODEN 2022 TALOUSARVIO SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
2023-2024 

  

Kunnanhallitus on 5.8. §147 päättänyt antaa seuraavat ohjeet talousarvion 2022 ja 

taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaan: 

  

• Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2022, 2023, 2024 joista vuosi 2022 on 

talousarviovuosi. 

• Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2021 talousarvio. 

• Palkoissa työehtosopimusten mukaiset korotukset ja työkokemuslisät on 

huomioitava. Toimielinten tulee esittää toteutettavat toiminnalliset muutokset. 

Mikäli toiminnalliset muutokset vaikuttavat muiden toimielinten toimintaan, 

tulee niistä keskustella ja sopia asianosaisten kanssa ennen päätöksentekoa. 

Toiminnallisissa muutoksissa tulee etsiä synergiaetuja, taloudellisuutta ja 

tehokkuutta koko kunnan näkökulmasta tarkasteltuna. 

• Investointeja suunnitellaan ja toteutetaan maltillisesti ja tarkan arvioinnin 

perusteella.  

 

 Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle 15.10.2021 mennessä. 

  

 Yleisenä ohjeena talousarvion laatimiseen seuraavat: 

• Käyttötalouteen luetaan alle 5000€ hankinnat (teknisessä toimessa 10 000€), 

tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin. 

• Investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan, jos 

toiminta kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään 

investoinnin määrärahaan. 

 

  

  

 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta keskustelee alustavasti tulevan vuoden talousarviosta ja pohtii 

lautakunnan toimialueeseen liittyviä erityisasioita. Vs. kunnanrakennusmestari 

esittelee lautakunnalle teknisen osaston organisaatioon suunnitteilla olevat muutokset 

ja niiden vaikutuksen kunnan talousarvioon.  

 

Tekninen lautakunta pohtii seuraavan talousvuoden investointeja, joiden tarvetta on 

kartoitettu mm. kysymällä kiinteistöjen käyttäjien näkemystä asiaan. 

 

Tekninen lautakunta päättää seuraavien kokousten aikataulusta ja talousarvion 

laatimisen etenemisen aikatauluista. 

 

 

 

 

 



    Kokouspäivämäärä 

    

Tekninen lautakunta   15.9.2021   10 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta keskusteli alustavasti tulevan vuoden talousarviosta ja pohti 

lautakunnan toimialueeseen liittyviä erityisasioita. Vs. kunnanrakennusmestari esitteli 

lautakunnalle teknisen osaston organisaatioon suunnitteilla olevat muutokset ja niiden 

vaikutuksen kunnan talousarvioon.  

 

Teknisen lautakunnan tietoon tuotiin seuraavan talousvuoden investointeja, joiden 

tarvetta on kartoitettu mm. kysymällä kiinteistöjen käyttäjien näkemystä asiaan. 

 

Tekninen lautakunta päätti seuraavien kokousten aikataulusta ja talousarvion 

laatimisen etenemisen aikatauluista. 

 

 --------------------------------------------------- 
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64 § MUUT ASIAT 

 

1. Vs.kunnanrakennusmestari esitteli kunnan katuihin ja piha-alueille suunniteltuja 

paikkauksia ja asfaltointeja, jotka on tarkoitus toteuttaa syyskuun aikana.  
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65 § 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 

15.9.2021 
Pykälät 

56 - 65 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65 

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

kaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 59, 60 

 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: 59, 60 

 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: 20.9. 2021         

Pöytäkirjanotteet on postitettu 20.9.2021 
 

                                                                                                      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 
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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 

 

 

 

 


