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AIKA

Keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 klo 16.00 –16.37

PAIKKA

Seurakuntatalo, Papintie 2, 99600 Sodankylä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
LÄSNÄ

43-69.
Hanna Kuusela
Kirsti Alakorva
Heimo Haapaniemi
Tapio Hietala
Riitta Juntunen
Irja-Kaisa Lakkala
Martti Lintula
Erkki Magga
Kaisa Pulju
Aimo Uusitalo
Marika Annala

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

MUUT SAAPUVILLA OLEVAT
Juha Kultima
Janne Haurinen

k-valt:n puh.joht.
talouspäällikkö

POISSA

Susanna Hannula

jäsen

Hanna Kuusela
puheenjohtaja

Janne Haurinen
pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET

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

Marika Annala
NÄHTÄVILLÄ PITO

Tapio Hietala

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Sodankylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 8.12.2014-8.1.2015 välisen ajan viraston aukioloaikana. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kuulutuksella kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Hanna Kuusela
kirkkoherra
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Alkuhartaus
Kn.

43)

Ennen kokouksen avaamista pidetään alkuhartaus.

Päätös:

Kirkkoherra Hanna Kuusela toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus
Kn.

44)

Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kn.

45)

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.

46)

Päätös:

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Annala ja Tapio Hietala.
Pöytäkirja tarkastetaan 5.12.2014 klo 9-16 ja pidetään tarkastettu pöytäkirja nähtävillä 8.12.2014–8.1.2015 välisen ajan kirkkoherranvirastossa.
Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Työjärjestyksestä päättäminen
Kn.

47)

Kokouksen työjärjestykseksi neuvosto hyväksynee osanottajille etukäteen jaetun esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Hautausmaakatselmukset
Kn.

48)

Kirkkoneuvoston nimeämä katselmustoimikunta on suorittanut katselmukset Kirkonkylän, Vuojärven ja Unarin hautausmailla 15.10.2014.

Tp.

Ohessa pöytäkirja suoritetuista katselmuksista tiedoksi ja toimenpiteitä
varten sekä kirkkovaltuuston tietoon saatettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että pöytäkirjassa mainitut toimenpiteet toteutetaan ja pöytäkirja lähetetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Vuotson kappelin uuden kustannusarvion käsittely ja jatkotoimenpiteistä päättäminen
Kn.

49)

Kirkkohallitus on lokakuussa 2014 myöntänyt Vuotson kappelihankkeen 392.000 euron avustuksen voimassaololle kahden vuoden lisäajan.
Avustus on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Elokuussa 2014 on
myös pyydetty kappelin pääsuunnittelijalta ajantasainen kustannusarvio.
Kustannukset ovat vuodesta 2011 nousseet 74.000 euroa. Lisäkustannukset tulisivat kokonaisuudessaan Sodankylän seurakunnan maksettaviksi. Kirkkovaltuusto on aiemmilla päätöksillään varannut kappelin rakentamiseksi investointisuunnitelmaan 592.000 euroa, josta on seurakunnan omarahoitusosuutta 200.000 euroa. Uuden kustannusarvion
mukaisesti seurakunnan rahoitusosuus nousisi 274.000 euroon.

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston esittävän kirkkovaltuustolle, että se päättää
Vuotson kappelin uuden kustannusarvion hyväksymisestä ja tarvittavan
määrärahan varaamisesta investointiohjelmaan.

Päätös:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja tarkensi esitystään muotoon ”ehdotan kirkkoneuvoston esittävän kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Vuotson kappelin uuden kustannusarvion ja varaa tarvittavan määrärahan investointiohjelmaan”.
Kirkkoneuvoston jäsen Aimo Uusitalo teki vastaesityksen, ettei uutta
kustannusarviota viedä kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi, vaan rakennusprojektia jatketaan voimassaolevan investointisuunnitelman pohjalta.
Uusitalon esityksen pohjalta kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, ettei
uutta kustannusarviota viedä kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi, vaan rakennusprojektia jatketaan nykyisen investointisuunnitelman pohjalta.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Kn.

50)

Ei julkinen asia.

Anomus hautausmaksuista vapauttamiseksi
Kn.

51)

Ei julkinen asia.

Anomus hautausmaksuista vapauttamiseksi
Kn.

52)

Ei julkinen asia.
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PÖYTÄKIRJA

04/2014 4 (15)

SODANKYLÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

04/2014 5 (15)

Muistotilaisuus- ja hautausmaksuista vapauttaminen
Kn.

53)

Ei julkinen asia.

Talousarvio 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017
Kn.

54)

Johtokunnat ja työntekijät ovat tehneet esityksensä vuoden 2015 talousarvioon ja kaavailleet myöskin suunnitelmia vuosille 2016-2017. Eri
työmuotojen toiminnassa ja painopistealueissa ei ole isompia muutoksia.
Kirkkoneuvoston tulee valmistella talousarvio ja lähettää se kirkkovaltuustolle, jonka tulee hyväksyä se viimeistään joulukuussa.

Tp.

Ehdotan neuvoston tekevän ehdotuksen talousarvioksi vuodelle 2015
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015–2017 ja lähettävän
sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös:

Talousarvio perusteluineen vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 lähetetään kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Investointisuunnitelma 2015-2017
Kn.

55)
Tp.

Ehdotan kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle esittävän, että oheisen liitteen mukainen investointiohjelma vuosille 2015-2017 vahvistetaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Seurakunnan ilmoitukset
Kn.

56)

Seurakunnan ilmoitukset on vuonna 2014 julkaistu Sompio –lehdessä.

Pj.

Ehdotan neuvoston esittävän kirkkovaltuustolle ilmoitusten julkaisemista vuonna 2015 Sompio –lehdessä rivi-ilmoituksena samoin ehdoin kuin
vuonna 2014.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Turvallisuusvastaavat rippileireille
Kn.

57)
Pj.

Esitän, että 2015 vuoden rippileireille nimetään ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevaksi johtajaksi kullekin leirille osallistuva nuorisotyönohjaaja.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Koulutussuunnitelma 2015
Kn.

58)

Koulutussuunnitelmaan 2015 ovat työntekijät saaneet esittää toivomuksensa.

Pj.

Esitän, että kirkkoneuvosto vahvistaa oheisen työntekijöiden toivomusten mukaisen koulutussuunnitelman vuodelle 2015 ja se lähetetään tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuoden 2015 kirkkokolehdit
Kn.

59)
Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston hyväksyvän vuoden 2015 kirkkokolehdit oheisen listan mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Yhteisvastuukeräys 2015
Kn.

60)

Diakoniatyön johtokunta esittää, että vuoden 2015 yhteisvastuukeräyksen keräyspäälliköksi nimetään seurakuntapastori Mika Tölli ja oman
seurakunnan tuotto-osuus kohdennetaan vapaaehtoisten koulutukseen ja
virkistykseen.

Pj.

Esitän kirkkoneuvoston hyväksyvän diakoniatyön johtokunnan esityksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Diakonian virka
Kn.

61)

Kirkkoneuvosto on 8.4.2014 kokouksessaan päättänyt täyttää seurakunnan toisen diakoniatyöntekijän viran. Virkaa on hoitanut 1.11.2013 lähtien Tiina Koski. Virka julistettiin hakuun seuraavalla hakuilmoituksella,
joka julkaistiin Lapin Kansassa 9.11.2014 sekä samasta päivästä lähtien
seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Sodankylän seurakunnassa on avoinna
DIAKONIAN VIRKA
Kehittyvään ja pinta-alaltaan laajaan Sodankylään tarvitaan toinen diakonian viranhaltija edellisen siirryttyä uusiin tehtäviin. Kelpoisuus on piispainkokouksen hyväksymä diakonissan tai diakonin virkatutkinto. Palkkaus määräytyy palkkausryhmän 502 mukaisesti (peruspalkka 2379,58
euroa). Työnjako sovitaan yhdessä toisen työntekijän kanssa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteri-lain 6
§:n 2 mom:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.
Virka on otettava vastaan 1.1.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Lisätietoja antavat diakonissa Minna Lehtola p. 0400 190 378 ja kirkkoherra Hanna Kuusela p. 0400 190 387. Hakemukset ansioluetteloineen ja
todistusjäljennöksineen on jätettävä 24.11.2014 mennessä osoitteella Sodankylän seurakunta, Kirkkoneuvosto, Papintie 2, 99600 Sodankylä.
Kuo-reen merkintä” diakonian virka”.
Määräaikaan 24.11.2014 mennessä seurakuntaan on saapunut 5 (viisi)
hakemusta. Virkaa ovat hakeneet diakonissa Tuula Kivinen, diakonissa
Tiina Peltola, diakoni Tiina Koski, sosionomi-diakoni Auli Kuusela ja
sosionomi Eeva Sirviö. Kaikkien hakijoiden osalta muodollisen pätevyyden vaatimus ei täyty.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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24.11.2014 on saapunut myös sähköpostilla yksi hakemus (Marja-Leena
Kivilompolo). Kirkkoneuvosto päätti ottaa myös hänen hakemuksensa
huomioon. Hakijalla ei kuitenkaan ollut hakuajan päättyessä virkaan vaadittavaa tutkintotodistusta, joten muodollinen pätevyys ei hakuhetkellä
täyty.
Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston kutsuvan haastatteluun Tuula Kivisen, Tiina
Peltolan, Tiina Kosken ja Auli Kuuselan, joiden osalta pätevyysvaatimus
diakonian virkaan täyttyy ja päättävän haastattelutoimikunnan valitsemisesta sekä haastatteluiden ajankohdasta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun Tuula Kivisen, Tiina Peltolan, Tiina Kosken ja Auli Kuuselan. Haastattelutoimikuntaan kirkkoneuvosto nimesi Riitta Juntusen, Juha Kultiman, Irja-Kaisa Lakkalan ja kirkkoherra Hanna Kuuselan. Haastattelut päätettiin toteuttaa tiistaina
9.12.2014 klo 9-13. Aikaa varataan puoli tuntia haastateltavaa kohti.

Nimikkölähettisopimus
Kn.

62)

Sodankylän seurakunnalla on voimassaoleva nimikkolähettisopimus
Suomen Lähetysseuran kautta Riitta ja Olavi Heinon kanssa. Sopimus
päättyy 31.12.2014. Voimassaolevan nimikkolähettisopimuksen tukisumma on 5000 euroa/vuosi. Suomen Lähetysseura on tarjonnut Sodankylän seurakunnalle uutta palvelusopimusta, johon seurakunta voi itse
päättää taloudelliset ja toiminnalliset kehykset ja jossa voi olla useampi
tuettava kohde. Ehdotettu palvelusopimus olisi voimassa toistaiseksi ja
siinä ehdotettu Heinoja koskeva kannatustavoite olisi 13 000 euroa/vuosi.
Heinot jatkavat työtään Tansaniassa.

Pj

Esitän Suomen Lähetysseuran ehdotuksesta huolimatta kirkkoneuvoston päättävän, että Sodankylän seurakunta solmii Heinojen kanssa uuden
nimikkolähettisopimuksen kahden vuoden määräajaksi 1.1.2015 alkaen
nykyisellä tukisummalla 5000 euroa/vuosi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston vaali
Kn.

63)

Kirkkovaltuuston tulee kautensa 1. ja 3. vuoden 1. kokouksessa valita
keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Näiden toimikausi kestää kunnes uusi puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.

Pj.

Ehdotan neuvoston esittävän, että kirkkovaltuusto iältään vanhimman
valtuutetun avattua kokouksen valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vuosille 2015–2016.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto iältään vanhimman valtuutetun avattua kokouksen valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vuosille 2015-2016.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten valitseminen
Kn.

64)

Kirkkovaltuusto toimittaa toimikauden 1. ja 3. vuoden tammikuussa
varapuheenjohtajan, muiden jäsenten sekä valituille jäsenille henkilökohtaisten varajäsenten vaalin seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista
henkilöistä.
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Pj.

Ehdotan neuvoston esittävän kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, muiden jäsenten sekä valituille jäsenille henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimittamista.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan, 9 muuta jäsentä sekä jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Johtokuntien jäsenten ja varajäsenten vaali sekä puheenjohtajien nimeäminen johtokuntiin
Kn.

65)

Sodankylän seurakunnassa on Lähetystyön-, Lapsi- ja nuorisotyön- ja
Diakoniatyön johtokunnat, joista jokaiseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä ja jokaisella varajäsen. Kirkollisissa toimielimissä lukuun
ottamatta Kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Pj.

Ehdotan neuvoston esittävän kirkkovaltuustolle puheenjohtajien, jäsenten ja varajäsenten vaalin toimittamista Lähetystyön, Lapsi- ja nuorisotyön sekä Diakoniatyön johtokuntiin kirkkovaltuuston toimikaudeksi
vuosille 2015-2018. Varajäsenet esitän nimettäväksi numerojärjestyksessä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajat,
jäsenet ja varajäsenet Lähetystyön-, Lapsi- ja nuorisotyön- sekä Diakoniatyön johtokuntiin toimikaudekseen vuosille 2015-2018, varajäsenet
numerojärjestyksessä.

Pk:n tarkastajat: ……/……

SODANKYLÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

04/2014 10 (15)

Ilmoitus seurakuntavaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle
Kn.

66)

Sodankylän seurakunnassa 9.11.2014 toimitetuissa seurakuntavaaleissa seurakunnan kirkkovaltuustoon varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi ovat tulleet valituiksi ehdokkaat liitteen mukaisesti.

Pj.

Ehdotan neuvoston ilmoittavan vaalin tuloksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Vaalin tulos ilmoitetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Seurakunnan ja kirkkojen esittelyvideot
Kn.

67)

Seita-Säätiön Mediapaja on tarjonnut Sodankylän seurakunnalle mahdollisuutta tilata esittelyvideoita esimerkiksi vanhasta ja uudesta kirkosta ja
seurakunnan erilaisista toimintamuodoista. Mediapajan esimerkkivideotarjous vanhasta kirkosta on hinnaltaan 450 euroa. Videon voisi linkittää
seurakunnan kotisivuille. Mediapaja on valmis räätälöimään videon seurakunnan toiveita vastaamaan. Sodankylän kunta ja monet paikkakunnan
järjestöt ovat tilanneet Mediapajalta omaa toimintaansa koskevia esittelyvideoita tehdäkseen toimintaansa tutuksi. Seurakunnan osalta hyviä
esittelymahdollisuuksia olisi paitsi kirkoissa myös toiminnassa: rippikoululeirit, lapsi-, perhe-, nuoriso- ja diakoniatyön esittelyvideo kertoisi
muualta tulleille ja asiasta kiinnostuneille innostavalla tavalla, minkälaista seurakunnan toiminta on ja mihin voi lähteä mukaan.

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston pyytävän Seita-Säätiön Mediapajalta tarjouksen seurakunnan toimintaa ja työaloja käsittelevistä sekä kirkkojen esittelyvideoista.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

68)

Ei muita asioita.

Muut asiat
Kn.

Valitusosoitus
Kn.

69)

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
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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
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.
musviranomai1

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

Pk:n tarkastajat: ……/……
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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
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
Pk:n tarkastajat: ……/……
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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:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
____________________________ hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Pk:n tarkastajat: ……/……
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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
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.
Pk:n tarkastajat: ……/……
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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.
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

Oikeudenkäyntimaksu

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.

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: ……/……

