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Teknisten palveluiden lautakunta 
 
Aika 16.03.2023 klo 17:00 - 18:15 
 
Paikka Valtuustosali / Teams 
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§ 33 Ilmoitusasiat 12 
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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Nyman Anssi Puheenjohtaja  
 Mäki Riitta-Liisa   
 Aho Pasi   
 Helin Jussi   
 Linjamaa Satu   
 Tarvainen Harri   
 Rajala Armi   
 Rajamäki Ari   
 Riikonen Maija Varajäsen  
 Mäkinen Aimo   
 Koskela Reijo Kaupunginhallituksen pj  
 
Poissa Arpiainen Auli 
 Kellomäki Veikka 
 
Muu Lähteenmäki Jussi Tekninen johtaja, esittelijä  
 Keskimäki Tiina Toimistopäällikkö, sihteeri  
 
Allekirjoitukset 
 
 
 Anssi Nyman Tiina Keskimäki 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 26 - 33 
 
Liitteet  §27 
 
Pöytäkirjan tarkastus Virtain kaupunki 22.3.2023 
 
 
 
 Armi Rajala Ari Rajamäki 
  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Kaupungin Internet-sivuilla     
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 26 16.03.2023 

 

 

 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
TEKPALV 16.03.2023 § 26    
      
 
 Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 

 
Päätösehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 Pöytäkirja tarkastetaan 22.3.2023 ja pidetään julkisesti nähtävillä 
 23.3.2023. 

 
 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
 
 Tämä kokous toteutetaan osin sähköisesti Teams-järjestelmän välityksellä 

siten, että sähköisesti kokoukseen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään 
yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Armi Rajala ja Ari 
Rajamäki. 
 
 
Teams-etäyhteydellä kokoukseen osallistui kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Reijo Koskela. 
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 27 16.03.2023 

 

 

 
Ruokapalvelupäällikön viran täyttölupa ja virkanimikkeen muutos 
 
TEKPALV 16.03.2023 § 27    
127/01.01.01.01/2023    
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja 

 
Teknisen osaston vakituisessa virassa toimiva ruokapalvelupäällikkö on 
ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästä siten, että viimeinen työpäivä on 
31.7.2023. Jotta töiden sujuvuus voidaan ruokapalveluiden osalta taata, on 
virka täytettävä mahdollisimman pikaisesti.  
 
Ruokapalvelupäällikkö vastaa ruokapalveluiden toiminnan suunnittelusta, 
toteutuksesta sekä kehittämisestä. Tehtävään sisältyy myös toimialueen 
hankinta- ja kilpailuttamistehtävät sekä vastuualueen talouden ja hallinnon 
tehtävät. Keskeisenä osassa tehtävää on henkilöstöjohtaminen sekä 
asiakas- ja verkostoyhteistyö. 
 
Teknisen osaston henkilöstösuunnitelma on laadittu ohjaamaan toimintaa 
tulevissa rekrytoinneissa ja niiden suunnittelussa. Suunnitelman mukaisesti 
ruokapalvelupäällikön virkaa esitetään muutettavaksi ruoka- ja 
siivouspalvelupäälliköksi. Keskeisimpänä asiana tällä muutoksella pyritään 
antamaan uusia mahdollisuuksia resurssointiin sekä töiden suunnitteluun 
ja sujuvuuteen. 
 
Täyttölupahakemus sekä esitys tehtävänimikkeen muutokselle pykälän 
liitteenä. 
 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 
ruokapalvelupäällikön tehtävänimikkeen muutosta ruoka- ja 
siivouspalvelupäälliköksi sekä täyttölupaa 1.5.2023 alkaen. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p. 044 7151 310, 
 etunimi.sukunimi@virrat.fi  
 
Jakelu Kaupunginhallitus
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 28 16.03.2023 

 

 

 
Kunnallistekniikka / Lisämääräraha rinnehissin korjaukseen 
 
TEKPALV 16.03.2023 § 28    
586/02.02.00/2022    
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja / toimistopäällikkö 

 
Kaupungin omistaman Pukkivuoren rinnehissin ankkurivaijeri oli katkaistu 
17.–18.2 välisenä yönä. Tekijää tai tekijöitä ei ole toistaiseksi tavoitettu. 
 
Hissiin saatiin nopealla aikataululla uusi vaijeri, asennustyöt on tehty ja 
rinne saatiin käyttöön hiihtolomaviikolle. Hissin korjauskustannukset olivat 
merkittävät. Kunnallistekniikan investointihankeryhmään ei sisälly varausta 
rinnehissin korjauskustannukselle, joten korjauskustannuksiin on haettava 
lisämäärärahaa.  

  
 Kunnallistekniikan kuluvan vuoden työohjelmaan on varattu määräraha 

rinnelatukoneen hankintaan, joten lisämääräraha voidaan osoittaa ko. 
investointikustannuspaikalle 909101. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja 
edelleen kaupunginvaltuustolle 20.000 euron lisämäärärahaa 
kunnallistekniikan investointihankeryhmän kustannuspaikalle 909101 
(Rinnelatukone) rinnehissin korjaukseen. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p. 044 7151 310,  
 etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 29 16.03.2023 

 

 

 
Talousarvion toteutuminen 1.-31.1.2023 
 
TEKPALV 16.03.2023 § 29    
586/02.02.00/2022    
 
 
Valmistelija toimistopäällikkö 

 
Toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa tulosalueittain vähintään 
kerran kuukaudessa. Mikäli toimielimen kokoukset ovat ennen kuun 
puoliväliä, tulee taloustilanne käsitellä päättynyttä edeltävän kuukauden 
lopun tilanteen mukaan. 
 
Käyttötalouden toteutuminen 7.3.2023 raportilla: 
 

 
 

 
Käyttötalouden ja investointien toteutumat tarkemmalla tasolla pykälän 
oheismateriaalina. 
 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja 
investointien toteutumat ajalta 1.1 – 31.1.2023. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

TA+MU 2023 TOT 01.2023 Ylitys/alitus Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO
TOIMINTATUOTOT 1 880 391 203 490 1 676 901 11 %
TOIMINTAKULUT -2 404 253 -181 224 -2 223 029 8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -523 862 22 266 -546 128 -4 %
 
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN 
TOIMINTATUOTOT 6 119 662 471 697 5 647 965 8 %
TOIMINTAKULUT -5 869 783 -370 244 -5 499 539 6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 249 879 101 454 148 426 41 %
 
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA
TOIMINTATUOTOT 720 331 2 981 717 350 0 %
TOIMINTAKULUT -655 967 -28 732 -627 235 4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 64 364 -25 751 90 115 -40 %
 
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TOIMINTATUOTOT 8 720 384 678 168 8 042 216 8 %
TOIMINTAKULUT -8 930 003 -580 199 -8 349 804 6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -209 619 97 968 -307 587 -47 %
 



 
VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2023  7 
 
Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 29 16.03.2023 

 

 

 
Lisätietoja toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044 7151 224, 
 etunimi.sukunimi@virrat.fi 
  
 
Jakelu -
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 30 16.03.2023 

 

 

   
Paloaseman suunnittelu / Tarjousasiakirjojen hyväksyminen 
 
TEKPALV 16.03.2023 § 30    
137/10.03.02.00/2023    
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja / Rakennusmestari 

 
Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvioon vuodelle 2023 on varattu 
määräraha uuden paloaseman suunnitteluun. Tarjouspyyntöasiakirjat on 
valmisteltu suunnittelun hankintaa varten. 
 
Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä ja hankinnasta julkaistaan 
ilmoitus Hilma hankintakanavalla. 
 
Tarjouspyyntö pykälän liitteenä. 
 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä hankintamenettelyn ja 
esitetyt tarjouspyyntöasiakirjat. 

 
Muutettu päätösehdotus Käydyn ohjauskeskustelun pohjalta esittelijä teki muutosehdotuksen: 

Teknisten palveluiden lautakunta päättää, että hankkeen selvitystyötä 
jatketaan hyvinvointialueen kanssa ennen hankkeen lopullista 
päätöksentekoa. 
 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 
Lisätietoja Rakennusmestari Pia Maskonen p. 044 7151 362 
 Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p. 044 7151 310 
 etunimi.sukunimi@virrat.fi  
 
Jakelu -
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 31 16.03.2023 

 

 

 
Päällystysurakoitsijan valinta 
 
TEKPALV 16.03.2023 § 31    
102/02.08.00/2023    
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja / rakennusmestari 

 
Kuluvan vuoden päällystystöistä on julkaistu 24.2.2023 kansallinen 
hankintailmoitus Hilmassa. Hankinta toteutetaan avoimella 
hankintamenettelyllä. Valintaperusteena on halvin hinta. 
 
Tarjoukset tulee jättää 13.3.2023 klo 12:00 mennessä. Tarjoukset avataan 
ja niistä laaditaan tarjousvertailu. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää valita edullisimman tarjouksen 
tehneen Asfaltti Kymppi Oy:n tarjouksen päällystystöistä hintaan 188.700 
euroa (alv 0%).         
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja Rakennusmestari Pia Maskonen p. 044 7151 362, 
 etunimi.sukunimi@virrat.fi  
 
Jakelu Tarjouksen jättäneet
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 32 16.03.2023 

 

 

 
Tiedoksi kaupungin viranomaisten viranhaltijapäätöksiä 
 
TEKPALV 16.03.2023 § 32    
      
 
 
Valmistelija Toimistosihteeri 

 
Kuntalain (410/2015) 92 §: 

 
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 
hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty 
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus 
koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä 
määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen 
viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, 
jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 
momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole 
ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen 
puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen 
johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty 
liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa 
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida 
ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen 
johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan 
että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. 

 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 

 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai 
toimitusmenettelyä koskevia asioita; 

 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita; 
 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, 
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.” 
 
Teknisten palveluiden lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhalti-
japäätökset: 
  
Tekninen johtaja: 
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 32 16.03.2023 

 

 

- § 7/2023 Lupa jäähallin piha-alueen ja urheilukentän huoltorakennuk-
sen käyttöön 20.-23.7.2023 

- § 6/2023 Määräaikaisen laitoshuoltajan valinta 
- § 5/2023 Osallistumisoikeus koulutukseen / Vesihuoltolaitoksen työnte-

kijät 
 

 
Lupavalmistelija: 
- § 7/2023 Kiinteistön Kettukallio 936-405-5-116 osoite 
   
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen sekä päättää, ettei 
se ota käsiteltäväkseen niihin sisältyviä asioita. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, 044 715224, sähköposti; 

etunimi.sukunimi.@virrat.fi
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 33 16.03.2023 

 

 

 
Ilmoitusasiat 
 
TEKPALV 16.03.2023 § 33    
      
 
 
Valmistelija Toimistosihteeri 

 
 Tekninen toimisto: 

- Kauppakirja 13.2.2023 Virtain TB-huolto/Virtain kaupunki, 
Venesataman jakelulaitteet ja säiliöt 

- Pilaantuneen maaperän kunnostus, öljyvahinkokohde, Virrat, 
toimenpideraportti 20.2.2023 (FCG) 

- Pöytäkirja rakennustyömaan kunnossapitotarkastuksesta 7.3.2023, 
Maarakennus, Satama/Tilapalvelu, Urheilukeskus pukuhuoneet 

 
 KVVY: 

- Virtain kaupungin keskusjätevedenpuhdistamon käyttö- ja 
päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022, liitteenä 

 
Pirkanmaan ELY-keskus 
- Toisveden puun vanha saha-alue ympäristötutkimukset, 5.10.2022 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
Lisätietoja Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, 044 7151224, sähköposti; 

etunimi.sukunimi@virrat.fi



 
VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2023  13 
 

 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 31 / teknisten palveluiden lautakunta 16.3.2023 
 
VIRTAIN KAUPUNKI        
 
 
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi-
daan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankin-
talaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu) tai asia voidaan 
saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.  
 
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle 
toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.  
 
I   HANKINTAOIKAISUOHJE 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaa-
tia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä 
kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu 
taho, jota asia koskee. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut 
tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä 
ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Tiedoksianto 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi 
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytet-
tävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pide-
tään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimi-
mattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaan-
ottajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asi-
asta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myö-
hemmin.  
 
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.  
 
Toimitusosoite 
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
 
Hankintayksikön yhteystiedot: 



 
VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2023  14 
 

 

Virtain kaupunki / Teknisten palveluiden lautakunta 
PL 85, 34801 VIRRAT 
Virtaintie 26, 34800 VIRRAT   
sähköposti: kirjaamo@virrat.fi 
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa 
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 
 
II VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset 
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 
 
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksi-
kön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. 
 
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai 
muuta ratkaisua, joka koskee: 
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai 
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksin-

omaan halvinta hintaa tai kustannuksia. 
 
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus 
myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsit-
tely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, han-
kintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
 
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa ha-
kea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n 
mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlai-
sissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
 
Muutoksenhakuaika 
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut 
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.  
 
Muutoksenhakuaika suorahankinnoissa 
Kun hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa 
koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
ilmoituksen julkaisemisesta.  
 
Kun hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koske-
vaa ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankin-
nasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.  
 
Kun hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankintaa koskevaa ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suorahan-
kintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.  
 
Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus 
Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun 
sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 
päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. 
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Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankinta- tai käyttöoikeussopi-
muksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, 
jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen 
hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.  
 
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. 
 
Tiedoksianto 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi 
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytet-
tävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pide-
tään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimi-
mattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaan-
ottajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asi-
asta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myö-
hemmin.  
 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 
 
Valituksen sisältö 
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia (päätös), jota valitus koskee ja johon muutosta haetaan, 
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
sekä vaatimuksen perusteet. Valituksessa on ilmoitettava mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen 
kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
 
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamisen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan 
ratkaisun 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 koske-
vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa 
ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.  
 
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös valitusosoituksineen, johon haetaan 
muutosta, sekä selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tu-
eksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015) säädetään.  
 
Valituksen toimittaminen 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.  
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Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin 
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto 
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta 
kuntalain eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla. 
 
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle 
viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitet-
tava hankintayksikön kohdassa I (hankintaoikaisuohje) mainittuun osoitteeseen.  
 
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot  
Markkinaoikeus 
Sörnäistenkatu 1 
00580 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314 
markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henki-
lökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi 
tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oi-
keus.fi/hallintotuomioistuimet. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 33 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
Muutoksen-  
hakukielto 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät  26,27,28,29,30,32,33 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät 31 
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisu- 
vaatimus- 
oikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-
malla tuomioistuimeen 

Oikaisuvaati- 
musvirano-
mai-nen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite: Teknisten palveluiden 
lautakunta, PL 85, 34801 VIRRAT 
 
Pykälät 31 
 
Kirjaamon yhteystiedot:  
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat 
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi 
Faksinumero: 4758555  
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)  
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15 

Oikaisuvaati-
musaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä 
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaati- 
muksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo-
dosta. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoitta-
maan myös sähköpostiosoite. 

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS) 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun 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. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti) 
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  Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi 
  Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA 

 puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asi-
ointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

  Kunnallisvalitus, pykälät,                                                                                  Valitusaika 30 päivää 
  Hallintovalitus, pykälät,                                                                                     Valitusaika __ päivää 
  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusvi-

ranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 
 

 x Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus, Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI 
Pykälät 31 
Valitusaika 14 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asi-
ointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valitus- 
perusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
• päätös on muuten lainvastainen. 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusvi-
ranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle. 

Lisätietoja Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.  
 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin- maksu-
laissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirjan 
nähtävilläolopvm Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 23.3.2023 

 
     Liitetään pöytäkirjaan
  


