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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk. § 19
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

PÄÄTÖS:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Tekn. ltk. § 20
Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Tuuliniemi ja Anne Aho

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
28.3.2018

Sivu
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TEKNISEN - JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION JA
TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2017
Tekn. ltk. § 21
Teknisen - ja rakennuslautakunnan vuoden 2017 toimintakertomuksen käsittely ja
hyväksyminen, mikä on kuntalain 115 §:n mukaan on osa kunnan tilinpäätöstä.
Käyttötalous:
Lautakunnan toimintakuluihin käytettävä määräraha toimintavuonna oli
1 657 917€. Kokonaisuudessaan toimintakulut alittuivat 1,9 %:lla (31 359 €) ja
toimintatulot alittuivat 3,4 %:lla (32 219€), joten nettotulos oli 0,1 %:a (860 €)
huonompi verrattaessa vahvistettuun talousarvioon.
Investoinnit:
Investointeihin käytettävä määräraha toimintavuonna oli 3 538 000€, josta
lisämäärärahaa oli 355 000€. Määrärahasta toimintavuonna käytettiin 89,2% eli 3 156
263€. Lisäksi investointeihin saatiin rahoitusta (avustuksia + perintöraha) 337 576€,
joten investointien nettototeuma oli 2 818 688€.
Pöytäkirjan liitteenä ovat vuoden 2017 toimintakertomus ja teknisen lautakunnan
tilinpäätöstiedot.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy vuoden 2017 talousarvion
toimintavertailun ja toimintakertomuksen ja esittää ne kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS:
Lautakunta merkitsi tiedoksi ja hyväksyi vuoden 2017 talousarvion toimintavertailun
ja toimintakertomuksen ja esittää ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
28.3.2018
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ANNE MATTILAN TAIDEKAHVILAN RAVINTOLAN RAKENNUSLUPA
Tekn. ltk. § 22
Anne Mattila on aikeissa laajentaa Sarvelassa sijaitsevan Taidekahvilansa toimintaa
tarjoamaan myös ruokaravintolan palveluita. Taidekahvilan piha-alueelle on myönnetty aiemmin lupa siirretyn hirsikehikon pystyttämiseen, johon nyt käsiteltävänä oleva
ravintola sijoittuu. Hirsikehikko on vanha, ja rakentamisessa on pyritty kunnioittamaan talon vanhoja piirteitä. Rakennus perustetaan vanhoille porakiville. Ravintola sijaitsee osoitteessa Sarapohjantie 173 (230-411-4-44 SALMIO).
Ravintola on hirsirunkoinen, 1,5 -kerroksinen, huopakattoinen rakennus, jossa on katettu terassi rakennuksen pitkällä sivulla. Rakennukseen sijoitetaan ravintolan valmistuskeittiö, iso ruokasali ja kaksi wc:tä, joista toinen on esteetön. Ruokasaliin rakennetaan esiintymislava, jonka esityksiä voi seurata myös noin puolet alakerroksesta peittävältä parvelta.
Rakennuksessa on 230k-m2 ja sen tilavuus on 662m3.
Vaadittavat työnjohtajat: vastaava työnjohtaja, KVV- ja IV-työnjohtajat.
Vaadittavat erikoissuunnitelmat: selvitys perustamistavasta, rakennepiirustukset, lujuuslaskelmat, lvi-suunnitelmat, suunnitelma jätevesien käsittelystä, suunnitelma valmistuskeittiötilasta sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
Kiinteistön pelastussuunnitelma tulee päivittää koskemaan myös ravintolarakennusta.
Ennen keittiötilojen käyttöönottoa niiden tulee olla terveystarkastajan hyväksymät. Lisäksi rakennustyössä on noudatettava palotarkastajan ohjeita ja määräyksiä.

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan ja hyväksyy rakennuksen
ravintolakäyttöön soveltuvaksi.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
28.3.2018
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LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: KIRKONKYLÄN ALAKOULU
Tekn. ltk. § 16
Kirkonkylän entistä alakoulua on koulutoiminnan loppumisen jälkeen suunniteltu käytettävän
erilaisten harrastustoimintojen kokoontumistiloina. Useampia luokkatiloja on kaavailtu
Petäjä-opiston kurssitoiminnan käyttöön, ja toimintojen sijoittelua on pohdittu
viranhaltijatyönä kuunnellen niin Petäjä-opiston henkilökuntaa kuin harrastustoimintaan
osallistuvia kuntalaisiakin. Petäjä-opiston kurssitoimintaa on tähän asti järjestetty MeijeriWillelän vanhassa rivitalossa, jossa on kuitenkin mm. ahtaista tiloista ja käyttövuoroista
johtuvia ongelmia.
Lisäksi koulurakennuksen tiloihin on kaavailtu niin nuorisotiloja kuin Olohuonetta, jolla
tarkoitetaan kaikkien kuntalaisten matalan kynnyksen kokoontumispaikkaa. Koulun
monipuoliset tilat ja erilaiset luokkahuoneet on pyritty jakamaan tasapuolisesti siten, että eri
toimintoihin liittyvät tilavaatimukset täytetään mahdollisuuksien mukaan.
Viranhaltijatyönä on arvioitu tilamuutosten aiheuttamia kustannuksia. Kustannusarviot ja
tilasuunnitelmat lähetetään lautakunnalle oheismateriaalina ennen kokousta.
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta keskustelee suunnitelmista ja niiden aiheuttamista kustannuksista.
PÄÄTÖS:
Lautakunta keskusteli rakennuksen tulevasta käytöstä ja kertoi näkemyksiään
suunnitelmista. Päätettiin, että suunnitelmia jatketaan esitellyn mukaisesti korjaten vain
tarvittavat kohteet ja hyödyntäen mahdollisimman hyvin kunnan omistamaa irtaimistoa.
Vanhojen vesijohtojen uusimista tulevien pintaremonttien aikana pidettiin järkevänä.
Suunnitelmia viedään eteenpäin viranhaltijatyönä ja seuraavaan kokoukseen tuodaan
tarkennettuja suunnitelmia ja laskelmia.

Tekn. ltk. § 23
Kirkonkylän alakoulun muuttaminen harrastetiloiksi voidaan jakaa kolmeen erilliseen,
toisistaan riippumattomaan osaan suoritettavien muutostöiden ja niiden aiheuttamien
kustannusten kannalta:
1. Harrastetilojen rakentaminen
•

vanhojen kalusteiden purkaminen ja siirtäminen, seinien paikkaaminen ja maalaaminen
tarpeen mukaan, tilojen kalustaminen alakoulujen vanhoilla kalusteilla

•

vesipisteen rakentaminen keramiikkapajaan ja keramiikanpolttouunien vaatimien rakenteiden (ml. ilmanvaihto) rakentaminen

•

ovien lukitusjärjestelmän uusiminen (iLOQ-lukitusjärjestelmä)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

18 000€

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
28.3.2018

2. Käyttövesiputkiston saneeraus
•
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15 000€

vanhojen käyttövesiputkien saneeraus kaikkien niiden vesijohtojen osalta, jotka jäävät
käyttöön

3. Esteettömän WC:n ja invaluiskan rakentaminen

8 000€

•

entisen nk. siivoojan varaston muuttaminen esteettömäksi wc:ksi, jossa on myös lastenhoitotilat

•

invaluiskan rakentaminen yhdelle sisäänkäynnille, jotta esteetön kulku koulurakennukseen
on mahdollista kaikille

Alakoulun harrastustilojen vaatimien muutostöiden suurimmat kustannuserät syntyvät
vesipisteen rakentamisesta keramiikkatyöhuoneeseen sekä nk. uunihuoneeseen, lisäksi
polttouunien ilmanvaihdon järjestäminen aiheuttaa kustannuksia. Myös ovien lukituksen on havaittu vaativan nykyaikaistamista. Koulun kuntoa tarkasteltaessa on myös
havaittu, että käyttövesiputkisto alkaa olla paikoin sen verran huonossa kunnossa, että
sen korjaaminen on syytä suorittaa mahdollisimman pian. Korjaustyöt on järkevää
suorittaa samalla kertaa kun luokka- ja aulatilojen pintoja remontoidaan.
Alakoulurakennuksen alakerrokseen on kaavailtu rakennettavan nuorisotiloja sekä nk.
olohuone, joka on kaikkien kuntalaisten käyttöön soveltuva kokoontumistila. Näille
kaavaillut tilat ovat rakenteiltaan kunnossa, mutta osittain saman pintaremontin tarpeessa kuin muutkin koulun tilat. Tilojen toiminnallisuuden parantamiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi nuorisotilojen ja Olohuoneen tiloihin ollaan hakemassa hankerahoitusta. Tilojen avaaminen kaikille kuntalaisille aiheuttaa kuitenkin tarpeen rakentaa tiloihin esteetön kulku ja wc-tilat, joita ei hankerahoituksen kattamiksi kustannuksiksi hyväksytä. Esteettömyyden huomioon ottaminen on tärkeää paitsi liikuntarajoitteisten, myös lapsiperheiden kannalta, jotka kuuluvat Olohuoneen käyttäjäryhmiin.
Esteettömyyden vähimmäisvaatimusten turvaaminen aiheuttaa kustannuksia.
Liitteet: tilasuunnitelma ja kustannusarvio

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa Kirkonkylän alakoulun muutostöiden suorittamiseen seuraavasti:
1. Harrastetilojen rakentaminen

18 000€

2. Käyttövesiputkiston saneeraus

15 000€

3. Esteettömän WC:n ja invaluiskan rakentaminen

8 000€

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
28.3.2018
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KARVIATALON / URHEILUTALON PALLOILUSALIN VARASTO
Tekn. ltk. § 24
Urheilutalon isossa palloilusalissa harrastetaan monenlaista urheilua, joissa tarvitaan
erilaisia urheiluvälineitä. Välineille ei kuitenkaan ole riittäviä varastotiloja, ja nykyisellään pitkin salin seinustoja säilytettynä ne muodostavat riskin salin käyttäjien turvallisuudelle. Palloilusalin toinen pitkään vaivannut ongelma on riittämätön ilmanvaihto, jonka saaminen oikeanlaiseksi vaatii rakennuksen varustamisen täysin uudella
ilmanvaihtokoneikolla.
Tekninen lautakunta on varannut kuluvan vuoden talousarvioon varastotilojen rakentamiseen 50 000€. Ilmanvaihdon korjaaminen päätettiin kustannussyistä siirtää myöhempään ajankohtaan, mutta siihen vaadittavat tila- ja muut varaukset otetaan jo nyt
suunnitelmissa huomioon. Viranhaltijatyönä on luonnosteltu vaihtoehtoja varastotilojen löytämiseksi, ja jo aiemmissa kokouksissa tekninen lautakunta on päätynyt pitämään parhaana vaihtoehtoa, jossa nykyinen näyttämö ja sen vieressä olevat varastot
yhdistetään yhtenäiseksi varastotilaksi näyttämörakenteet purkamalla ja kaatamalla väliseiniä. Purettu näyttämö korvataan salin toiseen päähän rakennettavalla seinästä taittuvalla näyttämörakenteella ja nykyisen näyttämön alla säilytyksessä olevat tuolit siirretään pääosin Karviatalon varastoihin kuljetuskärryille pinottuna liikuteltaviksi.
Myöhemmin rakennettavalle ilmanvaihtokoneikolle on suunniteltu rakennettavan tila
vanhan punttisalin ja paloaseman varaston yläosaan korottamalla tämän noin 50m2:n
alueen kattoa. Tästä tilasta ilmanvaihdon vaatimat suuret putket saadaan kuljetettua
palloilusalin puolelle, ja myös paloaseman ilmanvaihdon mahdollinen tehostaminen
tulevaisuudessa voidaan hoitaa tämän tilan kautta.
Viranhaltijatyönä on selvitetty kustannuksia edellä mainituille muutostöille sekä vertailun vuoksi uuden varastolaajennuksen rakentamiselle.
Lautakunnalle lähetetään esityslistan oheismateriaalina tarkempia suunnitelmia ja lisätietoja kustannusarvioista.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta keskustelee vaihtoehdoista ja valitsee paremman ratkaisun tilojen
toimivuuden ja kustannustehokkuuden kannalta.

PÄÄTÖS:
Asian käsittely päätettiin aikataulusyistä siirtää seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
28.3.2018
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TÄYTTÖLUPA-ANOMUS KAHDEN SIIVOOJAN PALKKAAMISEEN
VAKITUISEEN TYÖSUHTEESEEN
Tekn. ltk. § 25
Karvian Yhtenäiskoulun siivous on hoidettu koulun ensimmäisenä vuotena kahden
määräaikaisen siivoojan toimesta. Tekninen lautakunta päätti viime vuonna, että
Yhtenäiskoulun siivoojat valitaan määräaikaisina, koska koulun siivousajan tarpeesta
ei ollut aivan täyttä varmuutta. Nyt saatujen kokemuksien perusteella Yhtenäiskoulun
siivoustyöntekijöiden tarve on asettunut/varmistunut kahteen siivoojaan. Tällä hetkellä
koulussa toimivien siivoojien työtehtäviin kuuluu Yhtenäiskoulun siivouksen lisäksi
Torron harrastekeskuksen ja Jokipirtin siivous (edellä mainittujen kiinteistöjen
siivoustyön mitoitus on yhteensä 14,99h/pv eli n. 2hlö/päivä.)
Alustavien keskusteluiden perusteella teknisen toimen henkilökunnan ja teknisen
lautakunnassa näkemys on, että yhtenäiskoulun siivousta halutaan jatkaa kunnan
omana työnä ja siksi tekniselle toimelle halutaan palkata kaksi siivoojaa vakituiseen
työsuhteeseen.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden siivoojan
palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Palkattavien siivoojien työtehtäviin kuuluisi
pääsääntöisesti Yhtenäiskoulun, Torron harrastekeskuksen ja Jokipirtin siivous.

PÄÄTÖS:
Asian käsittely päätettiin aikataulusyistä siirtää seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
28.3.2018
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MUUT ASIAT
Teknltk § 26
1. Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 11.4.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
28.3.2018
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Tekn. ltk. § 27
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
28.3.2018

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Karvian kunta
Tekninen lautakunta
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Liite pöytäkirjaan

Kokouspäivämäärä

Pykälät

28.3.2018

19-27

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät: 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät: 22
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:
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:
.2017
Pöytäkirjanotteet on postitettu _____/______20_____
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät:
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku
Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät: 22
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

Hankintapäätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
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- 400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
- 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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

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

