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§ 111

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 9:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sirkka Tuholan ja Sakari
Vanhasen.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä lisälistan koskien lisämääräesitystä
Suoraman seurakuntakeskuksen aulatilan korjaamiseksi. Lisämäärärahaa
käsittelevä asiakohta päätettiin käsitellä kokouksen aluksi, samoin
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Kuhmalahden rantaosayleiskaavan lausuntoa koskeva pykälä siirrettiin
käsiteltäväksi lisämäärärahaa koskevan asiakohdan jälkeen.
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§ 112

Lausunto Kuhmalahden rantaosayleiskaavasta sekä Kirkonkylän osayleiskaavasta

Diaarinumero

DKAN/49/03.02.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan kunta on pyytänyt seurakunnalta lausuntoa 22.9.2017 mennessä
Kuhmalahden rantaosayleiskaavaluonnoksesta sekä Kirkonkylän ja Pohjan
yleiskaavaluonnoksista. Kangasalan seurakunnalla on maaomaisuutta
rantaosayleiskaavaluonnoksen alueella (211-497-5-8) sekä kirkonkylän
yleiskaavaluonnoksen alueella (Kuhmalahden kirkko, 211-490-0002-0018 ja
Pentosali, 211-490-0002-0019).
Kaavaluonnokset löytyvät osoitteesta:
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/
nahtavilla-ja-vireilla-olevia-yl/kuhmalahden-rantaoyk-ja-kirkonky/

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää lausuntonaan seuraavaa:
Nähtävillä oleva rantaosayleiskaavaluonnos mahdollistaa
seurakunnan rantaan rajoittuvalle kiinteistölle (211-497-5-8) vain
yhden loma-asumistarkoitukseen kaavoitettavan tontin. Aiemmassa
hyväksymättömässä rantaosayleiskaavaluonnoksessa seurakunnan
kiinteistölle mahdollistettiin kaksi-kolme rakennuspaikkaa.
Seurakunta vaatii, että nyt lausuntokierroksella olevaa
rantaosayleiskaavaluonnosta muutetaan niin, että toinen
rakennuspaikka ko. kiinteistölle (211-497-5-8) mahdollistuu.
Seurakunta perustelee esitystään maanomistajien tasapuolisella
kohtelulla.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.
Anne-Mari Thomassen ja Juhani Yli-Hinkkala eivät esteellisinä osallistuneet
asian käsittelyyn ja poistuivat kokoustilasta.

Toimeenpano

Kangasalan kunta
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§ 113

Lisämäärärahaesitys Suoraman srk-keskuksen aulan sisäkaton korjaamiseksi

Diaarinumero

DKAN/18/02.00.01/2017

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Suoraman seurakuntakeskuksen sisääntuloaulan katto ei vastaa hyvän
sisäilman edellyttämää rakennustapaa. Katon akustoivana materiaalina
käytetty mineraalivilla muodostaa sisäilman epäpuhtauksia aiheuttavan
päästölähteen. Mineraalivillakuidut aiheuttavat tavallisesti silmien, ihon ja
limakalvojen ärsytysoireita. Niiden ei kuitenkaan ole todettu aiheuttavan
sairauksia tai allergiaa.
Voidaksemme ylläpitää ja kehittää turvallista ja terveellistä työympäristöä
tulee sisäkatosta poistaa kyseinen akustoiva materiaali. Tämä edellyttää
aulan puisen sisäkattorakenteen purkamista ja akustoivan materiaalin
poistamista. Uusi sisäkatto toteutetaan akustoivana kipsilevyrakenteena.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan korjaustyön
kustannusarvion mukaisesti 20.000,00 euron lisämäärärahan myöntämistä
korjaustoimenpiteiden toteutukseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirjanpito, kirkkovaltuusto
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§ 114

Nuorisotyönohjaajan virka

Diaarinumero

DKAN/45/01.01.01/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Nuorisotyön vakituisen viranhaltijan siirryttyä hoitamaan seurakunnan sisällä
toisia tehtäviä Antti Timonen valittiin 8.12.2015 määräaikaiseksi viransijaiseksi
ajalle 1.1.2016 – 31.12.2017. Sittemmin vakituinen viranhaltija irtisanoutui
seurakunnasta. Pätevän viransijaisen hoitaessa virkaa sitä ei julistettu
avoimeksi, vaan viran hoitamista jatkettiin aiemmin tehdyn kirkkoneuvoston
päätöksen perusteella.
Antti Timosen viransijaisuus on päättymässä 31.12.2017. Seurakunnan
strategian mukaisesti tehtävää on tarkasteltu ja todettu se edelleen
tarpeelliseksi. Kasvun johtokunta nuorisotyöntekijöitä kuultuaan kuitenkin
esittää, että viran suuntautumista vain tiettyyn nuorisotyön osa-alueeseen
laaja-alaistetaan seurakunnan strategian hengen mukaisesti. Johtokunta
myös esittää, että hakuilmoituksessa voidaan käyttää sanamuotoja, joilla
kuvataan työn sisältöjä nykyistä laajemmassa määritelmässä.

Esitys

Kirkkoneuvosto julistaa nuorisotyönohjaajan viran avoimeksi. Virassa on
kuuden kuukauden koeaika ja vaativuusryhmä on 502. Virkaan voidaan valita
piispain kokouksen hyväksymän tutkinnon suorittanut henkilö.
Rekrytointiryhmään valitaan kirkkoherra, henkilöstöpäällikkö, johtava
nuorisotyönohjaaja sekä kirkkoneuvoston määrittämä kirkkovaltuutettu.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti niin, että kirkkoneuvoston
edustajana rekrytointiryhmään valittiin Sakari Vanhanen.

Toimeenpano

johtava nuorisotyönohjaaja, henkilöstöpäällikkö, Sakari Vanhanen

Pöytäkirja

10/2017

6

12.09.2017
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 115

Asko Niemisen eroanomus luottamustoimista

Diaarinumero

DKAN/53/00.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Seppo Jarva
Luottamushenkilö Asko Nieminen anoo 14.8.2017 päivätyllä kirjeellään eroa
Kangasalan seurakunnan luottamushenkilötehtävistä henkilökohtaisesta
syystä.
Kirkkolain mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä (23 Luku, 4
§).

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron Asko
Niemiselle kirkkovaltuuston sekä kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja valitsee
uuden jäsenen kirkkoneuvostoon.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja kutsuu Asko Niemisen tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi asianomaisen puolueen/yhteislistan järjestyksessä
ensimmäisen varavaltuutetun.
Lisäksi Asko Nieminen on ollut jäsenenä juhlatoimikunnassa,
viestintätyöryhmässä sekä ohjausryhmässä.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.
Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Asko Niemisen tilalle ohjausryhmään Markku
Tiilikainen

Toimeenpano

Asko Nieminen, palkkasihteeri
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§ 116

Laskutuskäytänteet Kipa-aikana sekä laskutuslisän käyttöönotto

Diaarinumero

DKAN/58/02.00.00/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunnan siirryttyä Kirkon palvelukeskuksen (Kipan)
asiakkaaksi, ovat seurakunnan laskutuskäytänteet olleet muutoksessa.
Muutokseen ajaa Kipan järjestelmän kalleus sekä toiminnallinen rajallisuus.
Kipan järjestelmällä toteutettu myyntilasku tehdään pääpiirteissään varsin
entisellä tavalla, mutta kustannus yksittäisen myyntilaskun tekemisestä
seurakunnalle on merkittävä. Useissa seurakunnissa onkin otettu käyttöön
laskutuslisä, joka peritään asiakkailta. Kangasalan seurakunnassa
laskutuslisän käyttöönottoa esitetään kaikkeen yleislaskutukseen kuten
hautausmaksut ja tilavuokrat ja myynnit. Toistaiseksi laskutuslisä on
Kangasalan
seurakunnalla
ollut
vain
virkatodistuslaskutuksessa
(kirkkohallituksen määrittämä laskutuslisä 5,50 euroa).
Seurakunnalla käytössään Katrina toiminnanohjausjärjestelmä, johon sisältyy
sähköinen tapahtumailmoittautuminen ja mahdollisuus verkkomaksamiseen.
Vuoden 2017 aikana verkkomaksamisen piiriin otetaan kaikki leiri- ja
tapahtumalaskutukset. Syksyn 2017 aikana tullaan lisäksi toteuttamaan
iltapäiväkerholaskutus verkkomaksuna. Verkkomaksaminen on nykyaikainen,
ekologinen sekä taloudellinen tapa toteuttaa seurakunnan laskutusta.
Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä maksaminen voidaan asettaa ehdoksi
tilaisuuteen ilmoittautumiselle.
Toistaiseksi perinteinen paperilasku lähetään kuitenkin kaikesta muusta kuin
seurakuntatyön
laskutuksesta
(mm.
hautauslaskutus,
tilavuokrat,
virkatodistukset). Verkkomaksun käyttöönottoa asuinvuokran maksamisessa
selvitetään syksyn 2017 aikana. Kipan järjestelmä on toistuvaislaskutuksen
osalta vielä heikko; kunakin kuukautena vuokralainen maksaa vuokransa
kuukausittain toimitettavalla paperilaskulla ja aina uudella viitenumerolla.
Kipan kautta laskutus, myyntireskontra ja maksuliikenne kustantavat
seurakunnalle 5,44 euroa/lasku.
Lisäksi seurakuntaan hankitaan maksupääte, jolla maksaminen mahdollistuu
asiakkaille kuluitta. Maksupääte hankintaan kirkkoherranvirastoon ensin
määräajaksi, jonka jälkeen tarkastellaan maksupäätteen jatko.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen uudet laskutuskäytänteet ja päättää,
että seurakunta ottaa käyttöönsä 1.1.2018 laskutuslisän 5,50 euroa/lasku
koskien kaikkea Kipan kautta tehtävää laskutusta kuitenkin niin, että
toistuvaislaskuksen asiakkaille (vuokralaiset) tulee tarjota mahdollisuutta
verkkomaksuun.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kangasalan seurakunnan henkilöstö, laskutuksen asiakkaat
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§ 117

Erityistyön diakoni Sirpa Aholan irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Sirpa Ahola on pyytänyt eroa erityistyöndiakonin virasta 5.10.17 lukien. Ko.
viran erityistyö on muodostunut päihde- ja kriminaalityöstä. Viran
vaativuusryhmä on ollut 502 (2297,26€), jota on korotettu vaativuusosalla
(89,04€).
Seurakunnan strategian yhtenä painopisteenä on työn ja voimavarojen
rohkea arviointi. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että
henkilövaihdosten yhteydessä tehtäviä, sekä niiden vaikuttavuutta arvioidaan
kriittisesti sekä laaja-alaisesti. Tällainen arviointiprosessi vaatii aikaa, jotta
kuulluksi tulevat sekä työntekijät että luottamushenkilöt.

Esitys

1. Myönnetään ero Sirpa Aholalle.
2. Käynnistetään erityistyön diakonin tehtävän arviointi johtavan diakonian
viranhaltijan johdolla, siten että palvelun johtokunta tekee marraskuun
kirkkoneuvostoon esityksen diakonian virkajärjestelyistä.
3. Syksyn 2017 osalta johtava diakonian viranhaltija tekee tarvittavat
työjärjestelyt määrärahojen puitteissa.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Sirpa Ahola, palkkasihteeri, diakonian johtava viranhaltija
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§ 118

Pyysalon toimintakeskuksen nimen vaihtaminen Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysaloksi

Diaarinumero

59/00.01.02/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunnan leirikeskuksena on käytetty vuonna 2007
valmistunutta Pyysalon toimintakeskusta. Toimintakeskus on viime vuosina
ollut pääasiassa vain seurakunnan omassa käytössä. Nyt kuitenkin on
tarkoitus saada käyttöastetta nostettu nykyisestään. Pyysalon markkinointiin
tullaan panostamaan jatkossa, jolloin myös markkinoitavaan nimeen tulee
kiinnittää huomiota.
Toimintakeskus –nimi viittaa helposti mm. kuntien ylläpitämään
toimintakeskustyöhön, jonka vuoksi leirikeskuksemme nimi tulisikin vaihtaa
kuvaavammaksi ja markkinointia tukevaksi.

Esitys

Pyysalon toimintakeskuksen nimi muutetaan olemaan Leiri- ja
tapahtumakeskus Pyysalo.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kangasalan seurakunnan henkilöstö
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§ 119

Talousarvion toteuma 8/2017

Diaarinumero

DKAN/18/02.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto

Talousjohtaja esittelee talousarvion toteuman kokouksessa.
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee 1.1.-31.8.2017 talousarvion toteuman tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.
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§ 121

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat

1. Kirkkoherra kertoi Kangasalan kirkon remontin etenemisestä.
2. 8.10.2017 Majatalon jälkeen julkaistaan kirkon uusi ulkovalaistus.
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen ilmoitusasiat.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.
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§ 122

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:07.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 5. §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5. §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

112-115, 119-122

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät

111,116-118

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19. §
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
111,116-118

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Eteläpuisto 2 C, 33100 Tampere
tampere.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön 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 yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

