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§ 22

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avaa 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
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina.

Päätös
Kokouksen työjärjestys
Esitys
Päätös

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.
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§ 23

Diakoniatyön talous- ja toimintasuunnitelma 2019

Diaarinumero

DKAN/30/02.00.01/2018

Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Diakoniatyön, kansainvälisen diakonian, perheneuvonnan, Palvelevan
puhelimen sekä sairaalasielunhoidon toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on
laadittu esitys. Diakoniatyön talous- ja toimintasuunnitelma sisältää esityksen
erityisdiakonian viran lakkauttamisesta sekä uuden diakonianviran
perustamisesta sekä täyttämisestä.

LAVA

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

Esitys

1. Hyväksytään esitys diakoniatyön vuosien 2019-21 talous- ja
toimintasuunnitelmasta sekä diakoniatyön talousarvio vuodelle 2019.
Merkitään tiedoksi diakoniatyön käyttösuunnitelma.
2. Hyväksytään esitys kansainvälisen diakonian, perheneuvonnan,
Palvelevan puhelimen sekä sairaalasielunhoidon talous- ja
toimintasuunnitelmasta 2019-21, sekä talousarviot vuodelle 2019
3. Kirkkoneuvosto käsittelee työalojen toimintasuunnitelmat 9.10.2018.
Johtokunta päättää, että puheenjohtajalla ja johtavalla viranhaltijalla on oikeus
tarkistaa talousarvioesitystä jatkokäsittelyn sitä vaatiessa.

Liitteet

Diakoniantyön talous- ja toimintasuunnitelma 2019
Diakoniatyön käyttösuunnitelma 2019

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto, talousjohtaja
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§ 24

Lähetystyön talous- ja toimintasuunnitelma 2019

Diaarinumero

DKAN/30/02.00.01/2018

Valmistelija

Tanja Lähteenmäki

Esittelijä

Tanja Lähteenmäki
Lähetystyön toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019-21 on laadittu esitys.

LAVA

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

Esitys

1. Hyväksytään esitys lähetystyön toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019-21
sekä talousarvio vuodelle 2019
2. Kirkkoneuvosto käsittelee työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä
talousarviot 8.10.2018 Johtokunta päättää, että puheenjohtajalla ja
lähetyssihteerillä on oikeus tarkistaa esitystä jatkokäsittelyn sitä vaatiessa.

Liitteet

Lähetystyön toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-21
Lähetystyön käyttösuunnitelma 2019

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti

Toimeenpano

kirkkoneuvosto, talousjohtaja
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§ 25

Diakonian virkajärjestelyt

KN 12.9.2017 /§
Erityistyön diakoni Sirpa Aholan irtisanoutuminen
Diaarinumero
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

KN 7.11.2017
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Diakoniassa on tällä hetkellä kahdeksan virkaa, joista seitsemän on
kokoaikaista sekä yksi osa-aikainen (60%) määräaikainen virka. Seitsemästä
kokoaikaisesta virasta yksi on johtavan diakonian virka, yksi viranhaltija hoitaa
30% osuudella rippikoulukoordinaattorin tehtävää ja yksi viroista on erityistyön
diakonin tehtävä joka on suunnattu päihde- ja kriminaalityöhön. Lisäksi yhteen
kokoaikaiseen diakonin virkaan kuuluu 40% työpanoksella lähetyssihteerin
tehtäviä. Diakoniatyön tehtäviin on kuulunut myös kahvila Seurahuoneen
toiminnan organisointi sekä suunnittelu.
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Palvelun johtokunta käsitteli (18.9.2017 / §8) kokouksessaan diakonian
virkatilannetta:
Palvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle:
1) Diakonian erityistyön virka lakkautetaan 31.12.2017 (vaativuusryhmä 502/
2297,26€ korotettuna vaativuusosalla 89,04€).
2) Perustetaan diakonian virka (vaativuusryhmä 502 /2297,26€) 1.1.2018
lukien. Jatkossa päihde- ja kriminaalityö sisällytetään perusdiakoniatyöhön.
3) Osa-aikainen määräaikainen diakonian virka lakkautetaan 31.12.2017.
4) Seurahuoneen organisointi ja suunnitteluvastuu siirtyy pois diakoniatyöstä.
Näiden muutosten jälkeen seurakunnassa on seitsemän kokoaikaista
diakonian virkaa. Näistä yksi on johtavan diakonin virka, yksi diakonian
viranhaltija hoitaa 30% osuudella rippikoulukoordinaattorin tehtävää ja yksi
viranhaltija hoitaa lähetyssihteerin tehtävää (40%).
Esitys

Hanne Karakselan hoitama määräaikainen ja osa-aikainen (60%)
diakonianvirka täysiaikaistetaan määräaikaisuuden päättymiseen saakka
31.12.2018. Kyseisen diakonianviran työnkuvaan sisällytetään päihde- ja
kriminaalityön tehtäviä.
Kirkkoneuvosto palaa syksyllä 2018 erityisdiakonin viran lakkauttamiseen ja
perusdiakonian viran perustamiseen.
Seurahuoneen
organisointi
ja
vapaaehtoiskoordinaattorin tehtäviin.

suunnitteluvastuu

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Hanne Karaksela, Eveliina Sydänlähde, Palvelun johtokunta

siirretään

PALVELUN JOHTOKUNTA 10.9.2018
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Palvelun johtokunta on vuosi sitten esittänyt, että erityisdiakonian virka
lakkautetaan ja tilalle perustetaan diakonian virka ilman erityismäärittelyä.
Kirkkoneuvosto kuitenkin päätti 7.11.2017, että ma.diakoniaviranhaltija Hanne
Karakselan työ muutettiin kokoaikaiseksi ja hänen työalakseen lisättiin
päihdetyö 31.12.2018 asti.
Järjestely on ollut hyvä ja Karakselan työala on osoittautunut toimivaksi.
Diakoniatyötä on tarkasteltu kokonaisuutena vuosien 2017 ja 2018 aikana.
Tämän johdosta on mm. toteutettu muutoksia vastaanottokäytännöissä.
Samanaikaisesti vastuu Seurahuoneen toiminasta siirtyi pois
diakoniatyöntekijöiltä. Muutokset ovat luoneet mahdollisuuden koko
diakoniatiimin työn uudelleen järjestelyyn. Näin ollen erityisviralle ei tänä
aikana ole ollut tarvetta.
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Esitys

1. Palvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että erityisdiakonian virka lakkautetaan 31.12.2018.
2. Palvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että seurakuntaan perustetaan diakonian virka
(vaativuusluokka 502) 1.1.2019 alkaen

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja
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§ 26

Lähetystyön avustukset 2019

Diaarinumero

DKAN/17/04.09.00/2017

Valmistelija

Tanja Lähteenmäki

Esittelijä

Tanja Lähteenmäki
Vuonna 2013 on päätetty suuntaa antavasti tavoitella avustusten jaossa
seuraavaa kaavaa eri lähetysjärjestöjen tasapuolisen avustamisen
varmistamiseksi.
Yksi nimikkolähetti 10000e/vuosi
Pariskunta tai perhe 15000€/vuosi
Nimikkokohde 7000€/vuosi
Tämä jaottelu on ajan kuluessa kuitenkin muuttunut erilaisiksi summiksi 300027000 € välille.

LAVA

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

Esitys

Vuosittaista määrärahaa varataan lähetystyön avustuksiin edellä esitetyn
jaottelun mukaisesti, jolloin sen riittävyys voidaan varmistaa tehtyjen
sopimusten mukaisesti. Päätös avustusten jaon periaatteesta tehdään
palvelun johtokunnan kokouksessa asiasta käytävän keskustelun perusteella.
Jatkossa uusia sopimuksia solmittaessa avustussumma päätetään em.
periaatteen mukaisesti. Lähetystyöntekijöiden ja –järjestöjen tasapuolinen
kohtelu olisi tällöin oikeudenmukaista.

Liitteet
Päätös

Toimeenpano

Päätettiin pysyä aikaisemmassa päätöksessä siitä, että vuosittaista
määrärahaa varataan lähetystyön avustuksiin edellä esitetyn jaottelun
mukaisesti, jolloin sen riittävyys voidaan varmistaa tehtyjen sopimusten
mukaisesti. Jatkossa uusia sopimuksia solmittaessa avustussumma
päätetään em. periaatteen mukaisesti. Lähetystyöntekijöiden ja –järjestöjen
tasapuolinen kohtelu olisi tällöin oikeudenmukaista.
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§ 27

Lähetystyön palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa

Diaarinumero

DKAN/17/04.09.00/2017

Valmistelija

Tanja Lähteenmäki

Esittelijä

Tanja Lähteenmäki
Uusi palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa astuu voimaan 1.1.2019
alkaen. Sari ja Vesa Lehtelä, joiden työtä on vuosittain tuettu 27000 eurolla,
palaavat Suomeen kesken työkauden. Heidän tilalleen on nyt mahdollista
valita uudet lähetit tai uusia kohteita.
Palvelusopimuksen kokonaissumma on 55000€, josta 10000 € koostuu
vapaaehtoisesta kannatuksesta.

LAVA

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

Esitys

Vaihtoehto 1. Luovutaan Akkossa, Israelissa toimivan tyttöjen talon
tukemisesta ja valitaan sen ja Lehtelöiden tilalle kangasalalaisille ennestään
tutut Riitta ja Olavi Heino (15000€/v) ja Orivedeltä kotoisin oleva Janetta
Vettenranta perheineen (15000€/v). Muilta osin sopimus pysyy samana.
Vaihtoehto 2. Akkon tyttöjen talon tuki (3000€/v) pysyy ennallaan ja
valitsemme lähetiksi sekä pariskunnan (15000€/v) että yksin lähtevän
(10000€/) lähetin. Lisäksi kasvatamme Morongoron hiippakunnan
kapasiteetin vahvistamiseen (= hiippakunnan hallinnon kehittäminen ja
pappien kouluttaminen) kohdennettua rahaa 2000€:lla tai tuemme samalla
summalla Thaimaan stipendiaattia.

Liitteet

Lähettien esittelyt

Päätös

Valittiin vaihtoehto 1. Luovutaan Akkossa, Israelissa toimivan tyttöjen talon
tukemisesta ja valitaan sen ja Lehtelöiden tilalle kangasalalaisille ennestään
tutut Riitta ja Olavi Heino (15000€/v) ja Orivedeltä kotoisin oleva Janetta
Vettenranta perheineen (15000€/v). Muilta osin sopimus pysyy samana.

Toimeenpano

Suomen Lähetysseura, taloussihteeri
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§ 28

Sahalahden vapaaehtoistyö ry:n anomus

Diaarinumero

DKAN/50/00.02.10/2018

Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Sahalahden vapaaehtoistyö ry on anonut 300 euron avustusta toimintaansa.
Vapaaehtoistyö toimii Sahalahdella lähinnä vanhemman väen parissa.
Toiminta keskittyy talvikaudella kerran viikossa järjestettävään Juttutupaan.
Kokoontumisissa paikalla on aina kaksi vapaaehtoista emäntää ja
keskimäärin 12 osallistujaa. Kerran vuodessa käydään retkellä ja joulun
aikaan on syöty yhteinen jouluateria. Vapaaehtoiset käyvät myös
tervehdyskäynneillä Pentorinteessä ja Maijalan palvelukeskuksessa.
Yhdistyksen tulot koostuvat lähinnä kahvirahasta sekä satunnaisista
lahjoituksista.

LAVA

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

Esitys

Myönnetään Sahalahden vapaaehtoistyölle avustuksena 300€

Liitteet
Päätös

Tämän pykälän aikana puheenjohtajana toimi Outi Kurronen. Päätettiin
esityksen mukaisesti. Avustus maksetaan Diakoniatyön Muut avustukset –
tililtä.

Toimeenpano

Sahalahden vapaaehtoistyö ry, taloussihteeri
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§ 29

Päätös

Palvelun johtokunta - Muut asiat

Muita asioita ei ollut
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§ 30

Kangasalan seurakunta - Palvelun johtokunta - Ilmoitusasiat
1. Diakonian kirkkopyhä järjestetään 7.10.2018. Päivän aikana käydään
laitoksissa ulkoiluttamassa vanhuksia ja kehitysvammaisia. Iltapäivällä
osallistutaan Sahalahdella Eväsmessuun
2. SLS osallistuu messuun Kangasalan kirkossa 21.10.2018 Sari Lehtelä
tulee kertomaan työstä Israelissa.
11.11.2018 messussa saarnaa lähetysyhdistys Kylväjän edustaja
6.1.2019 järjestetään lähetysmessu ja –tilaisuus, jossa on mukana
SEKL:n edustaja
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§ 31

Palvelun johtokunta - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10.
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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

1-4, 8-10

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

5-7

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
5-7

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

3/2018

14

10.09.2018
Kangasalan seurakunta - Palvelun johtokunta
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.
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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 €

