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Kirkkoneuvoston kokous
Kokousaika

13.06.2018 klo 18:00

Kokouspaikka

Ranta-Einola

Osallistujat
Jarva Seppo
Tulenheimo Torsti
Hirvonen Jukka
Jaakkola Jyrki
Mäkijärvi Pirjo
Salo Aimo
Sarkala Liisa
Thomassen Anne-Mari
Tiilikainen Markku
Tarri Henriikka
Tuhola Sirkka
Vanhanen Sakari
Yli-Hinkkala Juhani
Keskinen Timo
Sarkanen Riina

puheenjohtaja, poissa
kirkkoneuvoston vpj
jäsen, poissa
varajäsen, klo 19.20 lukien
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
kirkkovaltuuston pj, poissa
kirkkovaltuuston vpj

Kuusisto Annu
Lehtinen Sari
Lehtola Henri
Kaipia Auni

sihteeri, esittelijä, poissa
henkilöstöpäällikkö, sihteeri
vs. kirkkoherra, pj
Kuhmalahden aluekappalainen,
poissa

Esteestä ilmoittaminen sari.lehtinen@evl.fi
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Allekirjoitukset
Henri Lehtola
puheenjohtaja (lukien pois § 67 )

Sari Lehtinen
sihteeri

Torsti Tulenheimo
puheenjohtaja (§ 67 )

Pöytäkirjantarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kangasalla 15.6.2018
Henriikka Tarri
pöytäkirjantarkastaja

Sakari Vanhanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 15.6.–28.6.2018 Kangasalan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala.
Kangasalla 15.6.2018

Sari Lehtinen
kirkkoneuvoston sihteeri
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§ 66

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avaa 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

Päätös 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 pöytäkirjantarkastajiksi Henriikka Tarri ja Sirkka Tuhola.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Heriikka Tarri ja Sirkka Tuholan poissaollessa
Sakari Vanhanen.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaisesti.
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§ 67

Hallintokappalainen Henri Lehtolan virkavapaus-anomus

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

vpj. Torsti Tulenheimo
Hallintokappalainen Henri Lehtola anoo 16.5.2018 päivätyllä anomuksellaan
virkavapautta kappalaisen virasta ajalle 1.9.2017-31.5.2019 toimiakseen
Kangasalan seurakunnan vs .talousjohtajana.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Kirkkoneuvosto puoltaa kappalainen Henri Lehtolan virkavapausanomusta
ajalle 1.9.2018-31.5.2019.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Henri Lehtola, Tampereen tuomiokapituli
Henri Lehtola ei esteellisenä osallistunut tämän pykälän käsittelyyn ja
päätöksentekoon ja poistui kokoustilasta. Puheenjohtajan toimi Torsti
Tulenheimo
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§ 68

Viranhoitomääräyksen pyytäminen Markku Mustajärvelle

Diaarinumero

DKAN/28/01.01.01/2018

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.5. myöntänyt talousjohtaja Annu
Kuusistolle virkavapautta opintovapaan ajaksi 1.9.2018-31.5.2019. Samalla
kirkkoneuvosto valitsi kappalainen Henri Lehtolan vs. talousjohtajaksi
Kuusiston opintovapaan ajaksi.
Lehtolan siirtyessä määräajaksi toiseen tehtävään, hänen tilalleen tulee
saada sijaispappi. Pastori Markku Mustajärvi on toiminut Kangasalan
seurakunnassa seurakuntapastorina 1.1.2018 lähtien ja jatkaa nykyisen
viranhoitomääräyksen mukaisesti virassaan 31.8.2018 asti.
Viranhoitomääräyksen yhdeksän kuukauden sijaisuuteen pyytää
kirkkoneuvosto. Viranhoitomääräyksen myöntää Tampereen hiippakunnan
tuomiokapituli.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Kangasalan seurakunta pyytää pastori Markku Mustajärvelle
viranhoitomääräystä seurakuntapastorin virkaan ajalla 1.9.2018 - 31.5.2019.
Viranhoitomääräystä pyydetään, mikäli Kuusiston opintovapaa toteutuu.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tuomiokapituli, Mustajärvi, Lehtola
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§ 69

Varhaiskasvatuksen ohjaajan rekrytointi

Diaarinumero

DKAN/32/01.01.01/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen

KN 2.5.2018 (§46)

Kirkkovaltuusto on 2.5.2018 kokouksessaan päättänyt, että
perhetyönohjaajan viran virkanimike muutetaan varhaiskasvatuksen
ohjaajaksi. Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran pääasiallisiin tehtäviin kuuluu
kasvun johtokunnan alaisten tapahtumien koordinointi ja järjestäminen.
Varhaiskasvatuksen ohjaajaa suunnittelee ja organisoi toimintaa ja työtä
rajatulla varhaiskasvatustyön osa-alueella yhdessä varhaiskasvatuksen
esimiesten kanssa. Tehtävän hoitaminen vaatii kokonaisymmärrystä
kristillisestä kasvatustyöstä Kangasalan seurakunnassa (varhaiskasvatus,
nuorisotyö ja perhetyö).
Viran pätevyysvaatimuksena on Kirkkohallituksen päätöksen (24.1.2017) nro
124 mukainen varhaiskasvatuksen ohjaajan viran pätevyys tai muu soveltuva
korkeakoulututkinto. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Varhaiskasvatuksen ohjaajan esimiehenä toimii
Kasvatuksen työalajohtaja. Viran vaativuusryhmä on 502 ja virassa
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan tulee esittää
rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että varhaiskasvatuksen ohjaajan virka julistetaan
auki edellä mainituin vaatimuksin ja valitsee valintaa valmistelevaan ryhmään
valitaan kirkkoherra, henkilöstöpäällikkö, johtava lapsityönohjaaja, tuleva
kasvatuksen työalajohtaja sekä edustaja kasvun johtokunnasta.
Virassa toivotaan aloitettavan 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti niin,
valintaryhmään valittiin Mari Järvenpää.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö, valintaryhmän jäsenet

että

johtokunnan

edustajaksi

*******
KN 13.6.2018

Kirkkoneuvosto päätti 2.5.2018 (§46), että varhaiskasvatuksen ohjaajan virka
julistetaan avoimeksi seuraavin ehdoin:
•

Viran pätevyysvaatimuksena on Kirkkohallituksen päätöksen
(24.1.2017) nro 124 mukainen varhaiskasvatuksen ohjaajan viran
pätevyys tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
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•

Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon
jäsen

•

Varhaiskasvatuksen ohjaajan esimiehenä toimii Kasvatuksen
työalajohtaja.

•

Viran vaativuusryhmä on 502 ja virassa noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa.

•

Virkaan valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen
rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
ennen viran vastaanottamista.

Rekrytointia valmistelevaan ryhmään kuuluivat kirkkoherra,
henkilöstöpäällikkö, johtava lapsityönohjaaja, tuleva kasvatuksen
työalajohtaja sekä kasvun johtokunnan edustajan Mari Järvenpää.
Avoimesta varhaiskasvatuksen ohjaajan virasta ilmoitettiin Kangasalan
seurakunnan omilla nettisivuilla, TE –toimiston MOL – hakupalvelussa sekä
Sakastin sivuilla. Hakuaika virkaan oli 7.5. – 20.5.2018. Hakuaikana tuli
yhdeksän hakemusta. Rekrytointiryhmä haastatteli neljä hakijaa.
Esitys

Esitys valittavasta henkilöstä annetaan kirkkoneuvoston kokouksesa.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti valita edellä esitetyin ehdoin varhaiskasvatuksen
ohjaajaksi Marja-Liisa Syrjäpalon. Varasijalle valittiin Jenna Naukkarinen.

Toimeenpano

Hakijat, johtava nuorisotyönohjaaja, henkilöstöpäällikkö, palkkayhdyshenkilö
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§ 70

Eija Kares irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Eija Kares on pyytänyt eroa lastenohjaajan tehtävästä, siten että hänen
viimeinen palveluksessa olo päivänsä on 31.8.2018.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kareksen tehtävän täyttämättä
jättäminen ei vaikuta tämän hetkiseen lapsi- ja perhetyön toimintaan
Kangasalan seurakunnassa. Kuhmalahden ja Ranta-Einolan kerhotoimintaa
supistetaan syksystä 2018 lukien vähäisen osallistuja määrän vuoksi, näin
ollen tarve lastenohjaajillekin on vähentynyt.

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää eron Eija Karekselle niin, että hänen
palvelussuhteensa viimeinen voimassaolopäivä on 31.8.2018.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Eija Kares, Johtava lapsityönohjaaja, palkat
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§ 71

Tilinkäyttöoikeudet 1.9.2018 - 31.05.2019

Diaarinumero

DKAN/9/02.00.00/2017

Valmistelija

Merja Nurkkala

Esittelijä

Sari Lehtinen

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia

Esitys

Henkilöstömuutosten myötä on tarve päivittää pankkitilien tilinkäyttöoikeudet
Kirkkoneuvosto päättää, että Kangasalan seurakunnan tilien tilinkäyttöoikeus
on seuraavilla henkilöillä:
Seppo Jarva
Annu Kuusisto
Henri Lehtola
Sari Lehtinen
Virpi Hildén
Merja Nurkkala

kirkkoherra
talousjohtaja, poissa 1.9.2018 - 31.5.2019
vs. talousjohtaja, ajalle 1.9.2018 -31.5.2019
henkilöpäällikkö
toimistosihteeri
taloussihteeri

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Pankit, taloussihteeri
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§ 72

Luottotappiot 31.5.2018 mennessä

Diaarinumero

DKAN/1/02.08.02/2018

Valmistelija

Virpi Hilden

Esittelijä

Sari Lehtinen
Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 552,00 euroa. Saatavat ovat
pääosin vuodelta 2017 ja suurin luottotappioiden määrä kertyi hautaustoimen.
Luottotappiot kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Luottotappiokirjauksesta
huolimatta, saatavien perintää jatketaan. Erittely saatavista jaetaan
kokouksessa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan saatavista kirjattavaksi
luottotappiona liitteen mukaiset saatavat yhteensä 552,00 euroa (liite
(salainen) jaetaan kokouksessa).

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Taloussihteeri

Pöytäkirja
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§ 73

Laura Weckströmin sivutoimilupa

Diaarinumero

DKAN/16/01.00.00/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kesäteologi Laura Weckströmillä on voimassaoleva tarvittaessa kutsuttavan
suntion työsopimus Kallion seurakuntaa. Weckström tekee niin sanotusti
keikkatyönään talviaikaan suntion tehtäviä opiskelujen ohella.
Weckström pitää hyvin epätodennäköisenä, että hän tekee Kallion
seurakuntaan suntion töitä työskennellessään Kangasalan seurakunnassa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää Laura Weckströmille sivutoimiluvan ajalle 21.5.12.8.2018.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Laura Weckström, henkilöstöpäällikkö
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§ 74

Kangasalan seurakunta- Kirkkoneuvosto - Muut asiat
Aimo Salo tiedusteli Pyysalon mökkien vuokrausasian valmistelusta. Vt.
kirkkoherran mukaan asian valmistelu on vielä kesken.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen käydyn keskustelun.

Pöytäkirja
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§ 75

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1. Seurakuntavaalien ehdokkaille tarjotaan mahdollisuus käydä
ehdokasvalokuvassa 25.9.2018 Kahvila Seurahuoneella. Tampereen
alueella on myös kahdeksan muuta paikkaa, jossa ehdokkaat voivat
käydä ehdokasvalokuvassa. Lisäksi on tehty muutamia sopimuksia
valokuvaamoiden kanssa, joissa ehdokkaat voivat käydä
sopimushintaan valokuvassa.
2. Kangasalan seurakunnan kotisivuilla otetaan vastaan tietoja siitä, että
valitsijayhdistyksiä ollaan valitsemassa. Seurakuntavaalit.fi sivustolla
on paljon tietoa vaaleista, valitsijayhdistyksen perustamisesta sekä
ehdokkaaksi asettumisesta.
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§ 76

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:10

12
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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

67-68, 74-76

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

66, 69-73

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
66, 69-73

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

Pöytäkirja
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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 €

