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19.02.2018 klo 18:00

Kokouspaikka

Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala

Osallistujat
Lumijärvi Helka
Häme-Sahinoja Johanna
Jussila Mikko
Kauhanen Matti
Kurronen Outi
Laine Raili
Majuri Hannu
Sieranoja Pasi
Välikangas Katariina
Salo Aimo
Kaipia Auni
Hirvonen Mirja-Leena
Tanja Lähteenmäki
Jyrki Jaakkola
Sirkka Tuhola
Esteestä ilmoittaminen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kirkkoneuvoston edustaja
johtokunnan vastuuhenkilö
johtava diakonian viranhaltija
lähetyssihteeri
varajäsen, poistui 18.30
varajäsen

Auni Kaipia, 040 309 8101, auni.kaipia@evl.fi
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Allekirjoitukset
Helka Lumijärvi
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Auni Kaipia
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kangasalla 22.2.2018
Pasi Sieranoja
pöytäkirjantarkastaja

Raili Laine
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.2.-26.3.2018 Kangasalan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala.
Kangasalla 19.2.2018

Auni Kaipia
Palvelun johtokunnan sihteeri
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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet on saapuvilla (KL
7:4)
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina 226.2.-26.3.2018.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Laine ja Pasi Sieranoja.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksyttiin lisättynä 11 §.

Pöytäkirja
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§2

Diakoniatyön toimintakertomus 2017

Diaarinumero
Valmistelija

Auni Kaipia

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Diakoniatyön, palvelevan puhelimen ja sairaalasielunhoidon toimintakertomus
vuodelta 2017 esitellään johtokunnalle. Liiteet 1, 2.

Esitys

Palvelun johtokunta esittää diakoniatyön, palvelevan puhelimen ja
sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen vuodelta 2017 kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi.

Päätös

Palvelun johtokunta esittää diakoniatyön, palvelevan puhelimen ja
sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen vuodelta 2017 kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi.

Toimeenpano
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§3

Lähetystyön toimintakertomus 2017

Diaarinumero
Valmistelija

Tanja Lähteenmäki

Esittelijä

Tanja Lähteenmäki
Lähetystyön toimintakertomus vuodelta 2017 esitellään johtokunnalle. Liite 2.

Esitys

Johtokunta esittää Lähetystyön toimintakertomuksen vuodelta 2017
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös

Johtokunta esittää Lähetystyön toimintakertomuksen vuodelta 2017
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Toimeenpano
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§4

Seurahuoneen toimintakertomus vuodelta 2017

Diaarinumero
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Johtokunnalle esitellään Seurahuoneen toimintakertomus vuodelta 2017. Liite
4.

Esitys

Johtokunta esittää Seurahuoneen toimintakertomuksen vuodelta 2017
kirkkoneuvon hyväksyttäväksi.

Päätös

Johtokunta esittää Seurahuoneen toimintakertomuksen vuodelta 2017
kirkkoneuvon hyväksyttäväksi.

Toimeenpano

Pöytäkirja

Palvelun johtokunnan
5
kokous 1

19.02.2018
Kangasalan seurakunta - Palvelun johtokunta

§5

Kansainvälisen työn toimintakertomus vuodelta 2017

Diaarinumero
Valmistelija

Auni Kaipia

Esittelijä

Auni Kaipia
Kansainvälisen työn toimintakertomuksen vuodelta 2017 esitellään
johtokunnalle. Liite 3.

Esitys

Johtokunta esittää Kansainvälisen työn toimintakertomuksen vuodelta 2017
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös

Johtokunta esittää Kansainvälisen työn toimintakertomuksen vuodelta 2017
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Toimeenpano
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§6

Suomen lähetysseuran Thoson toimintakeskuksen ongelmat Botswanassa

Diaarinumero
Valmistelija

Tanja Lähteenmäki

Esittelijä

Tanja Lähteenmäki
Kangasalan seurakunnan nimikkokohteessa Botswanassa Suomen
Lähetysseuran ylläpitämässä Thuson kuntoutuskeskuksessa on ilmennyt
taloudellisia väärinkäytöksiä. Suomen Lähetysseura on jäädyttänyt
tukisummien maksamisen syksyllä 2016. SLS:lla on Kangasalan tukirahoja
tallessa 6581,29€ (Vuodelta 2016 692,67€ ja vuodelta 1.1.-13.12.2016
5888,62€). Thuson kuntoutuskeskuksen entinen johto on irtisanottu ja heistä
on tehty rikosilmoitus.. Keskuksella on nyt uusi johto, jonka kanssa SLS on
käynyt neuvotteluja. SLS on valmis lähettämään asiantuntijan paikan päälle
Thuson -keskukseen uuden johdon tueksi. Tavoitteena on saada toimivalta
johdolta suunnitelma siitä, kuinka toimintaa jatketaan sovittujen sääntöjen
mukaan, ensi kevään aikana, jotta kuntoutuskeskuksen toiminta voisi alkaa
taas vuoden 2018 syksyllä. Thuson kuntoutuskeskuksen työ on ollut
laadukasta ja kuntouttavan työn tarve on Thusossa edelleen ajankohtainen.
SLS on valmis palauttamaan Kangasalan seurakunnalle sen Thusolle
antaman tuen. Toinen vaihtoehto on jättää summa odottamaan SLS:aan,
josta se ohjataan Thuson kuntoutuskeskuksen toimintaan, kun se käynnistyy
uudelleen syksyllä 2018.
Liiteet: Riitta Sandbergin sähköpostit 8.12.2017 ja 14.12.2017. Liite 6.

Esitys

Jätetään summa odottamaan SLS:aan Thuson kuntoutuskeskuksen
toiminnan uudelleen käynnistymistä.

Päätös

Jätetään summa odottamaan SLS:aan Thuson kuntoutuskeskuksen
toiminnan uudelleen käynnistymistä.

Toimeenpano
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§7

Pyry Ihosenja Emilia Oldenin avustusanomus lähetystyöhön

Diaarinumero
Valmistelija

Tanja Lähteenmäki

Esittelijä

Tanja Lähteenmäki
Emilia Olden ja Pyry Ihonen ovat Kangasalta kotoisin olevia nuoria, jotka
tekevät lähetystyötä Argentiinassa Missionuorten toiminnassa. He anovat
Kangasalan seurakunnalta tukea työhönsä 1000€/hlö
Pyry Ihosen ja Emilia Oldenin avustusanomukset. Liitteet 7,8.

Esitys

Palvelun johtokunta päättää avustaa kummankin työtä Missionuorten
toiminnassa 1000 eurolla (yhteensä 2000 €).

Päätös

Palvelun johtokunta päättää avustaa kummankin työtä Missionuorten
toiminnassa 1000 eurolla (yhteensä 2000 €).

Toimeenpano
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§8

Vapauta uhri ry /SEKL

Diaarinumero
Valmistelija

Tanja Lähteenmäki

Esittelijä

Tanja Lähteenmäki
Vapauta uhri ry on ollut osa virallisen lähetysjärjestö Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähetyskohde. Siellä oleva työntekijä
Sanna Korpela palaa kotiin toukokuussa ja virallinen tukemme lakkaa siihen.
Vapauta uhri ry jää itsenäiseksi järjestöksi, jonka työtä johtaa Pia Rendic.
Lähetysjärjestön tuki täytyy suunnata uudestaan, ehdotuksia saamme
lähiaikoina. Kentältä palaava työntekijä Sanna Korpela toivoo kuitenkin, että
tukisimme hänen työtään Vapauta uhri järjestön kautta toukokuun loppuun
asti ja ehdottaa myös jatkossa Vapauta uhri ry:n tukemista.

Esitys

Kangasalan seurakunta tukee Sanna Korpelan työtä toukokuun loppuun asti
Vapauta uhri Ry:n kautta. Jatkossa tukea annetaan satunnaisista keräyksistä
tulleilla tuloilla.

Päätös

Palvelun johtokunta päätti ,että Kangasalan seurakunta tukee Sanna
Korpelan työtä toukokuun loppuun asti Vapauta uhri Ry:n kautta. Jatkossa
tukea annetaan satunnaisista keräyksistä tulleilla tuloilla.

Toimeenpano
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§9

Suomen lähetysseura ry:n jäsenehdokkaat

Diaarinumero
Valmistelija

Tanja Lähteenmäki

Esittelijä

Tanja Lähteenmäki

Suomen Lähetysseuran jäsenillä, seurakunnilla ja järjestöillä on mahdollisuus
asettaa ennakkoon ehdokkaita Suomen Lähetysseuran hallitukseen
erovuorossa olevien tilalle. Kangasalan seurakunta on Suomen
Lähetysseuran jäsen. Erovuorossa on neljä hallituksen jäsentä.
Ehdokasasettelun käytännön toteutuksesta vastaa hiippakuntien ja
jäsenjärjestöjen edustajista koostuva vaalitoimikunta, joka valitaan vuosittain
vaalijärjestyksen mukaisesti vuosikokouksessa. Vaalitoimikunta pyytää
Suomen Lähetysseuran jäseniä asettamaan ehdokkaita erovuoroisten
hallituksen jäsenten valintaa varten. Kukin jäsen voi asettaa useita
ehdokkaita.
Esitys

Palvelun johtokunta keskustelee asiasta ja tekee mahdollisen esityksen
kokouksessaan.

Päätös

Palvelun johtokunta päätti esittää kappalainen Auni Kaipiaa ehdokkaaksi
Suomen Lähetysseuran hallitukseen.

Toimeenpano

Pöytäkirja
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§ 10

Diakonityön kaapit

Diaarinumero
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Viraston diakoniatoimistoon tulee lahjoitettavia tavaroita ympäri vuoden.
Usein pahvilaatikot täyttävät diakoniatoimiston eteistilan. Työturvallisuus,
siivoamisen helpottaminen, tavaroiden järkevä säilyttäminen ja hyvä
eteenpäin jakaminen edellyttäisi parempia säilytystiloja.

Esitys

Diakoniatyön lahjoitustavaroille ostetaan kaapit diakoniatoimiston eteiseen ja
vastaanottohuoneeseen. Kustannuslaskelma esitetään kokouksessa.
Kaapit tulisivat maksamaan noin 2000 euroa. Summa esitetään otettavaksi
Viitasen testamenttivaroista.

Päätös

Toimeenpano

Palvelun johtokunta päätti, että diakoniatyön lahjoitustavaroille ostetaan
kaapit diakoniatoimiston eteiseen ja vastaanottohuoneeseen. Kaappien hinta
noin 2000 euroa otettaan Viitasen testamenttivaroista.

Pöytäkirja
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§ 11

Yhteisvastuukeräyksen 2018 tuoton oman seurakunnan kohde

Diaarinumero
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta menee 60 % ulkomaiseen kohteeseen, 20 %
Kirkon diakoniarahastoon ja 20 % tulee oman seurakunnan käyttöön. Tänä
vuonna keräyksen aiheena on ruoka. Paikallisseurakunnissa on tarkoitus
tuoda helpotusta vähävaraistenihmisten arkeen esimerkiksi ruoka-avun
kautta.
Tämän vuoden alusta on aloittanut meidän seurakunnan ja Kangasalan
helluntaiseurakunnan yhteistyössä tekemä Yhteinen pöytä –hanke, jossa
kauppojen ylijäämäruuasta valmistetaan joka tiistai maksuton ruoka kaikille
sitä tarvitseville. Hanke on lähtenyt hyvin liikkeelle. Ruokailijoita on ollut
tiistaisin 60-70 henkilöä.

Esitys

Palvelun johtokunta päättää kohdentaa tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen
tuoton paikallisseurakunnan osuuden Yhteinen keittiö –hankkeeseen.

Päätös

Palvelun johtokunta päätti kohdentaa tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen
tuoton paikallisseurakunnan osuuden Yhteinen keittiö –hankkeeseen.

Toimeenpano
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§ 12

Päätös

Kangasalan seurakunta- Palvelun johtokunta - Muut asiat
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§ 13

Kangasalan seurakunta - Palvelun johtokunta - Ilmoitusasiat
1. Palvelun johtokunnan seuraava kokous pidetään ma 7.5.2018 klo 18.00.

Pöytäkirja
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§ 14

Kangasalan seurakunta - Palvelun johtokunta - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Pöytäkirja
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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
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
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
Sähköpostiosoite

Vantaan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto
Unikkotie 5 A, Vantaa
PL 56, 01301 Vantaa
vantaan.seurakuntayhtyma@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät
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.

Pöytäkirja
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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
Faksi
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Bulevardi 16 B, V kerros, 00120 Helsinki
helsinki.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,
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seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä
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 €

