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AIKA

Keskiviikkona, kesäkuun 18. päivänä 2014 klo 16.00 –17.35

PAIKKA

Seurakuntatalo, Papintie 2, 99600 Sodankylä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
LÄSNÄ

21-33.
Hanna Kuusela
Riitta Juntunen
Kirsti Alakorva
Heimo Haapaniemi
Susanna Hannula
Tapio Hietala
Irja-Kaisa Lakkala
Erkki Magga
Aimo Uusitalo
Pauli Postila
Jukka Vierma

MUUT SAAPUVILLA OLEVAT
Juha Kultima
Janne Haurinen
POISSA

kirkkoherra
varapuh.joht.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

k-valt:n puh.joht.
talouspäällikkö

Martti Lintula
Kaisa Pulju

jäsen
jäsen

Hanna Kuusela
puheenjohtaja

Janne Haurinen
pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET

Irja-Kaisa Lakkala
pöytäkirjanpitäjä § Kn.27)

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Tapio Hietala
NÄHTÄVILLÄ PITO

Jukka Vierma

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Sodankylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 23.6.-23.7.2014 välisen ajan viraston aukioloaikana. Näh-
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tävillä pidosta on ilmoitettu kuulutuksella kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Hanna Kuusela
kirkkoherra
Alkuhartaus
Kn.

21)

Ennen kokouksen avaamista pidetään alkuhartaus.

Päätös:

Kirkkoherra Hanna Kuusela toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus
Kn.

22)

Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kn.

23)

Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetettävä jäsenille viimeistään
3 päivää ennen kokousta ja on kutsuun liitettävä, mikäli mahdollista
luettelo käsiteltävistä asioista.
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on paikalla.

Päätös:

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle kirkkoneuvoston ohjesäännön
mukaisesti, ja että enemmän kuin puolet neuvoston jäsenistä oli paikalla.
Kokous todettiin lailliseksi ja osanottajiinsa nähden päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kn.

24)

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, sekä päättää
pöytäkirjantarkastuksen ajankohdasta, sen nähtävillä pidosta sekä
nähtävillä pidosta ilmoittamisesta.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hietala ja Jukka Vierma.
Pöytäkirja tarkastetaan 19.6.2014 klo 9-16 ja pidetään tarkastettu pöytäkirja nähtävillä 23.6.–23.7.2014 välisen ajan kirkkoherranvirastossa.
Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
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Työjärjestyksestä päättäminen
Kn.

25)

Kokouksen työjärjestykseksi neuvosto hyväksynee osanottajille etukäteen jaetun esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Merkittiin: puheenjohtaja ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään kohdassa Kn. 26) käsiteltyä asiaa,
joten asian käsittelyn aikana puheenjohtaja toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Juntunen, eikä kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hanna Kuusela osallistunut asian käsittelyyn.
Kirkkoherran palkan siirtäminen uuteen palkkausjärjestelmään
Kn.

26)

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän uudistamiseksi käynnistetään
kokeilu, joka alkaa 1.8.2014 ja kestää 31.1.2017 saakka. Palkkausjärjestelmän kokeilu koskee kaikkia seurakuntia ja seurakuntayhtymiä. Niiden
työnantajavelvollisuudet laajenevat kokeilun ajaksi koskemaan ylimmän
johdon peruspalkan määrittämistä ja sen tarkistamista. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherran virkaa ja sen haltijaa sekä työnantajaa
edustavaa johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon virkaa ja sen haltijaa.
Kirkon työmarkkinalaitos on sijoittanut kunkin seurakunnan kirkkoherran viran K -hinnoitteluryhmään, jolle on määritelty palkka-asteikko alaja ylärajoineen. Sodankylän seurakunnan kirkkoherra sijoittuu hinnoitteluryhmään K20. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje asiaa koskien
liitteenä.

Varapj.

Esitän, että kirkkoherran palkkaus siirretään uuteen järjestelmään määrittelemällä kirkkoherran peruspalkaksi 1.8.2014 lukien 31.7.2014 maksettu
viranhaltijan peruspalkka+ 20 euroa+31.7.2014 maksettu määrävuosilisä.
Kirkkoherran uuden järjestelmän mukainen palkka ylittää annetun K20hinnoitteluryhmän ylärajan. Ylittäminen on kuitenkin sallittua, mikäli
siihen on perusteet. Perusteena ylitykselle on viranhaltijan nykyisen peruspalkan taso, jota ei ole syytä lähteä laskemaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin: talouspäällikkö Janne Haurinen ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään kohdassa Kn. 27)
käsiteltyä asiaa, joten asian käsittelyn aikana pöytäkirjanpitäjänä toimi kirkkoneuvoston jäsen IrjaKaisa Lakkala, eikä talouspäällikkö Janne Haurinen osallistunut asian käsittelyyn.
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Talouspäällikön palkan siirtäminen uuteen palkkausjärjestelmään
Kn.

27)

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän uudistamiseksi käynnistetään
kokeilu, joka alkaa 1.8.2014 ja kestää 31.1.2017 saakka. Palkkausjärjestelmän kokeilu koskee kaikkia seurakuntia ja seurakuntayhtymiä. Niiden
työnantajavelvollisuudet laajenevat kokeilun ajaksi koskemaan ylimmän
johdon peruspalkan määrittämistä ja sen tarkistamista. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherran virkaa ja sen haltijaa sekä työnantajaa
edustavaa johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon virkaa ja sen haltijaa.
Kirkon työmarkkinalaitos on sijoittanut kunkin seurakunnan johtavan
talous- ja henkilöstöhallinnon viran J -hinnoittelu-ryhmään, jolle on määritelty palkka-asteikko ala- ja ylärajoineen. Sodankylän seurakunnan talouspäällikkö sijoittuu hinnoitteluryhmään J20. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje asiaa koskien liitteenä.

Pj.

Esitän, että talouspäällikön palkkaus siirretään uuteen järjestelmään määrittelemällä talouspäällikön peruspalkaksi 1.8.2014 lukien 31.7.2014
maksettu viranhaltijan peruspalkka+ 20 euroa+31.7.2014 voimassa olevasta peruspalkasta laskettu 15 prosenttiyksikön suuruinen vuosisidonnainen palkanosa. Lisäksi esitän muodostunutta peruspalkkaa tarkistettavaksi 200 eurolla ylöspäin perusteena talouspäällikön viran toimenkuvan
ja tehtävien monimuotoisuus ja vaativuus.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Opintovapaa-anomus
Kn.

28)

Lastenohjaaja Tuula Kemppainen anoo opintovapaata ajalle 25.8.201431.5.2015 Oulun diakoniaopiston Ylitornion toimipaikassa järjestettäviin
lasten- ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon tähtääviin opintoihin. Opintojen kokonaiskesto on 1,5-2 vuotta.

Pj.

Esitän kirkkoneuvoston myöntävän Tuula Kemppaiselle opintovapaata
25.8.2014-31.5.2015 väliseksi ajaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti myöntää Tuula Kemppaiselle opintovapaata
25.8.2014-31.5.2015 väliseksi ajaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti selvittää tulevan syksyn aikana iltapäivätoiminnan osana seurakunnan toimintaa.
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Anomus rakennuksen poikkeavasta sijoittamisesta
Kn.

29)

Jarmo Salmi pyytää Sodankylän seurakunnalta lupaa sijoittaa lato/liiteri rakennusmääräyksistä poikkeavasti yhden metrin päähän tonttinsa
rajasta. Salmi asuu seurakunnalta vuokratulla tontilla Soulusvisan alueella. Viereinen alue, johon naapurin kuuleminen kohdistuu, on seurakunnan omistama, kaavassa lähivirkistysalueeksi merkitty alue. Salmi haluaisi sijoittaa ladon/liiterin juuri kyseiselle paikalla, koska se olisi maapohjansa vuoksi erinomainen rakennuspaikka. Asemapiirros liitteenä.

Tp.

Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Salmen suunnitelmat rakennuksen
sijoittamisesta. Seurakunnan omistama viereinen alue on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi ja on kooltaan niin pieni, ettei siihen tulla tulevaisuudessa rakentamaan mitään, joten ladon/liiterin rakentaminen ei aiheuta
haittaa Sodankylän seurakunnalle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarjous seurakuntavaalien mainostamisesta
Kn.

30)

Juuli Lehtonen Oulun Kärppien mainosnäyttöverkostosta tarjoaa kirkkoherran kanssa käydyn puhelinkeskustelun perusteella, sähköpostitse, Sodankylän seurakunnalle mahdollisuutta ostaa Sodankylän S-Marketin
näyttötaululle syksyn Seurakuntavaalien mainontaa seuraavasti.
CityGiant on Pohjois-Suomen alueen (Iisalmesta Ivaloon) kattava LEDjättinäyttöjen verkko. 40 jättinäyttöä sijaitsevat sisääntuloväylien
varrella ja kauppakeskuksien yhteydessä. Jättinäytöt tavoittavat
viikossa jopa 2 miljoona ohiajavaa autoa sekä noin 340 000 ostoksilla
käyvää kuluttajaa. Näytöissä pyörii maksimissaan 12 mainosta kerrallaan/näyttö, jolloin jokainen mainos näkyy vähintään 8 000 kertaa viikossa. Mainoksen pituus on 6 tai 3+3 sekuntia.
Seurakuntavaalien mainos Sodankylän S-Marketin jättinäytöllä maksaisi yhden viikon ajalta 300€ +alv 24%. Hintaan lisätään 20 € + alv 24 %
kertaluontoinen kampanjan hallintakulu. Kampanjassa mukana olevien
näyttöjen lukumäärä tai mainosajan pituus ei vaikuta hallintakulun hintaan. Hallintakulu veloitetaan aina silloin, kun näytettävä aineisto halutaan vaihtaa kampanjan aikana. Myös toiveiden mukaisen mainoksen
suunnitteleminen ja tuottaminen onnistuu CityGiantin yhteistyökumppanin kautta hintaan 120 € + alv 24%. Lehtosen tarjous on voimassa kesäkuun loppuun.

Pj.

Esitän kirkkoneuvoston päättävän kyseisen vaalimainoksen tarpeellisuudesta.
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Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Jukka Vierma esitti, että seurakunta ostaa seurakuntavaalien mainontaa näyttötaululle viikon ajaksi.
Vierman esitystä kannattivat Irja-Kaisa Lakkala, Heimo Haapaniemi ja
Aimo Uusitalo. Tapio Hietala taas esitti, ettei seurakunta mainosta seurakuntavaaleja näyttötaululla. Hietalan esitystä kannattivat Kirsti Alakorva ja Pauli Postila.
Kahden esityksen saatua kannatusta suoritettiin kädennostoäänestys,
jossa Jukka Vierman esitys sai kuusi (6) ääntä ja Tapio Hietalan esitys
viisi (5) ääntä. Kirkkoneuvoston päätökseksi tuli Jukka Vierman esitys
eli seurakunta ostaa syksyllä seurakuntavaalien mainontaa näyttötaululle viikon ajaksi.

Anomus Vuotson kappelihankkeen rakennusavustuksen voimassaolon jatkamiseksi
Kn.

31)

Vuotson kappelihankkeelle myönnetty rakennusavustus umpeutuu vuoden lopussa ja avustukselle on haettava jatkoa ennen tätä. Kappelihanke
on viivästynyt viranhaltijavaihdosten ja hankkeeseen liittyvien aloitteiden käsittelyn vuoksi.

Tp.

Esitän, että kirkkoneuvosto päättää Sodankylän seurakunnan anovan
avustuksen voimassaololle alkuperäisen avustusajan mukaista kolmen
vuoden jatkoaikaa hankkeen suunnitelmien pysyessä ennallaan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti anoa avustuksen voimassaololle alkuperäisen
avustusajan mukaista kolmen vuoden jatkoaikaa hankkeen suunnitelmien
pysyessä ennallaan.

32)

1. Sattasvaaran leirikeskuksen pianon käyttö

Muut asiat
Kn.

Irja-Kaisa Lakkala toi esiin Sattasvaaran leirikeskuksen tilanteen, jossa
soittotaitoisille leiriläisille ei anneta mahdollisuutta käyttää pianoa, vaan
se on lukittuna.
Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi päätöksenään, että pianon on oltava soittotaitoisten leiriläisten käytössä. Työntekijät valvovat pianon asianmukaista
käyttöä.
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Valitusosoitus
Kn.

33)

A.
Kieltojen
perusteet

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1.Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2.hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
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 mom.
nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos
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asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

B.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
_______________________________ kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto
/ yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
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.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

C.

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoi- Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankaisun tekintalaki 80-83 §).
keminen
Toimitusosoite
1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)

Pk:n tarkastajat: ……/……

SODANKYLÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

02/2014 9 (12)

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
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.
Hankintaoi- Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
kaisun sisäl- – oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
tö
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne
jo ole hankintayksikön hallussa.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Kirkollis- ja hallintovalitukset
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
_________________________________________________
hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Pk:n tarkastajat: ……/……

SODANKYLÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

02/2014 10 (12)

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

____________________________ hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 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.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Pk:n tarkastajat: ……/……
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Valitusaika
14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksiajan laskeminen saantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, 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.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön
tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Asia voidaan saattaa valituksella 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.
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Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain
6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pk:n tarkastajat: ……/……

