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Keskiviikkona, kesäkuun 17. päivänä 2015 klo 16.00 –17.36.
Seurakuntatalo, Papintie 2, 99600 Sodankylä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12-22.
LÄSNÄ

Juha Kultima
Pentti V. Aikio
Heimo Haapaniemi
Tapio Hietala
Maija Hirvasvuopio
Riitta Juntunen
Matti Järvinen
Mirja Kaaretkoski
Eila Kivioja
Martti Kumpulainen
Antero Lakela
Martti Lintula
Erkki Magga
Anne Mäkelä
Anita Niemi
Kaisa Näsi
Pauli Postila
Aimo Uusitalo
Lilja Hämäläinen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

POISSA

Marika Annala
Eeva-Liisa Karén
Eeva Kihniä-Kropsu
Henri Ollila
Raimo Äärelä

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

MUUT SAAPUVILLA OLEVAT
Hanna Kuusela
Janne Haurinen

kirkkoherra
talouspäällikkö

ALLEKIRJOITUKSET
Juha Kultima
puheenjohtaja

Janne Haurinen
pöytäkirjanpitäjä

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

Anne Mäkelä
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NÄHTÄVILLÄPITO
Pöytäkirja on ollut nähtävillä Sodankylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana 19.6.-19.7.2015 välisen ajan. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 18.6.2015 asetetulla kuulutuksella.

Hanna Kuusela
kirkkoherra
Alkuhartaus
Kv.

12)

Ennen kokouksen avaamista pidetään alkuhartaus.
Kirkkoherra Hanna Kuusela toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus
Kv.

13)

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja Juha Kultima avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kv.

14)
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla todetaan.
Kutsun kirkkovaltuuston kokoukseen antaa puheenjohtaja ja kutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Sodankylän seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan on
kullekin valtuutetulle lähetettävä kirjallinen kutsu asialuetteloineen vähintään viikkoa ennen kokousta.
Puheenjohtaja selosti kuulutusmenettelyn. Kuulutus oli pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 8.6.2015 saamenkielisen käännöksen ja asialistan kanssa. Kokouskutsu asialistoineen oli lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille samana päivänä.
Nimenhuudossa todettiin paikalla olevan 23 valtuutetusta 18 varsinaista
valtuutettua ja 1 varavaltuutettu
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kv.

15)

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Mäkelä ja Pauli Postila. Pöytäkirja
päätettiin tarkastaa 18.6.2015 klo 9.00-16.00 ja pitää tarkastettu pöytäkirja
nähtävillä 19.6.-19.7.2015 välisen ajan kirkkoherranvirastossa, viraston
aukioloaikana. Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla olevalla kuulutuksella.

Työjärjestyksestä päättäminen
Kv.
16)
Kokouksen työjärjestykseksi valtuusto hyväksynee osanottajille
etukäteen jaetun esityslistan.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Vuositilintarkastajien valitseminen vuosille 2015-2018
Kn.

9)

Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien
vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden
varsinaisen ja yhden varatilitarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Tarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (30.3.2007/348) mukaan.
Mikäli tarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 30.000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole
velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan.
Sodankylän seurakunnan ammattitilintarkastuksen on suorittanut useiden
valtuustokausien ajan BDO Audiator Oy (ent. Oy Audiator Ab) – tilintarkastusyhteisö.
BDO Audiator Oy tarjoaa tilintarkastuspalveluita perustuen voimassa
olevaan tilintarkastusopimukseen siten, että vuoden 2015 osalta tarkastuspäivien ja –tuntien hinnat pysyvät samoina kuin vuoden 2014 tarkastuksen osalta. Päivähinta vuonna 2014 oli 669 euroa. Hintaan lisätään
matkakustannukset ja tilintarkastuspäivien määrä sovitaan neuvotteluissa
asiakkaan kanssa. Kokonaishinta vuodessa määräytyy toteutuvien tarkastuspäivien mukaan. Hintoja tarkistetaan vuosittain 3,5 %. Laskutus
tapahtuu tehdyn työn perusteella. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa
oleva arvonlisävero. Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi BDO Audiator
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Oy esittää JHTT, HTM Simo Paakkolaa, joka on jo useamman vuoden
toiminut kyseisessä tehtävässä.

Kv.

Tp.

Ehdotan kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle esittävän hankintalain mukaista tarjouskilpailua järjestämättä tilintarkastusyhteisö BDO Audiator
Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHTT, HTM Simo Paakkola
valitsemista Sodankylän seurakunnan tilintarkastajaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17)
Päätös:

Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014
Kn.

30)

Kirkkoneuvoston on annettava hyväksymänsä tilit tositteineen ja muut
tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.

Tp.

Ehdotan neuvoston tutustuvan tilinpäätökseen ja sen liitteisiin sekä päättävän ehdotuksesta tilinpäätökseksi, ylijäämän käsittelystä, tilinpäätöksen
allekirjoituksesta, asiakirjojen antamisesta tilintarkastajille sekä mikäli
tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa seurakunnan hallinnon ja tilinpidon suhteen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen antamisesta kirkkovaltuustolle esityksin, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen,
myöntää vastuuvapauden kirkkoneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille
sekä päättää menettelystä tilikauden tuloksen suhteen.

Päätös:

Tutustuttuaan tilinpäätökseen ja sen liitteisiin päätti kirkkoneuvosto allekirjoittaa ehdotuksen mukaisen tilinpäätöksen ja antaa hyväksymänsä tilit
tositteineen ja muut tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille. Tilikauden tulos on 105.012,34 euroa ylijäämäinen. Neuvosto päätti siirtää vanhan kirkon rahaston sääntöjen mukaisesti nettomenon 32,01 euroa vanhan kirkon rahastosta, joten tilikauden ylijäämä on kaikkiaan 105.044,35 euroa,
mikä kirjataan vapaan oman pääoman lisäykseksi tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille.
Vielä päätettiin, että
- toimintakertomus ja tilinpäätös annetaan kirkkovaltuustolle
- esitetään kirkkovaltuuston vahvistavan tilinpäätöksen
- esitetään vastuuvapauden myöntämistä kirkkoneuvostolle ja muille
vastuuvelvollisille
- ehdotetaan 32,01 euron kirjaamista vanhan kirkon rahastosta ja tilikauden ylijäämän 105.044,35 euron kirjaamista vapaan oman pääoman
lisäykseksi tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille.
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18)
Päätös:

Todettiin kirkkovaltuuston saaneen tiedoksi Sodankylän seurakunnan
toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus
kirkkoneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2014. Päätettiin
32,01 euron kirjaamisesta vanhan kirkon rahastosta ja tilikauden ylijäämän 105.044,35 euron kirjaamisesta vapaan oman pääoman lisäykseksi
tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille.

Ostotarjous määräalasta
Kn.

Kv.

31)

Kemijoki Oy on jättänyt ostotarjouksen Savikankaan alueella sijaitsevista seurakunnan omistamista maa-alueista. Tarjous perusteluineen ja karttoineen on liitteenä.

Tp.

Ehdotan kirkkoneuvoston esittävän kirkkovaltuustolle, että seurakunta
myy kyseiset maa-alueet Kemijoki Oy:lle tarjouksen mukaisesti 2100 eurolla. Kyseisille maa-alueille ei ole seurakunnalle omaa käyttöä, sillä ne
ovat kooltaan niin pieniä ja kapeita kaistaleita, etteivät ne ole rakentamiseen soveltuvia.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy kyseiset maa-alueet Kemijoki Oy:lle tarjouksen mukaisesti
2100 eurolla.

19)
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuotson kappelia koskeva valtuustoaloite

Kn.

44)

Vuotson kappelin rakennushanketta koskien on tehty valtuustoaloite
9.1.2015, jossa esitetään, että Sodankylän seurakunta ei ota vastaan kirkkohallituksen myöntämää avustusta kappelin rakentamista varten eikä ala
rakentamaan kustannussyistä kappelia Vuotsoon. Aloitteen on allekirjoittanut 14 kirkkovaltuutettua.
Seurakunnan toiminta on viime vuosina Vuotsossa keskittynyt jumalanpalveluksiin ja koululaisten kerhoon. Toiminta on tapahtunut Vuotson
koululla. Jumalanpalveluksia pidettiin vuonna 2014 keskimäärin kerran
kuukaudessa. Pääosa jumalanpalveluksista on ollut suomenkielisiä, ns.
sunnuntaimessuja. Saamelaispappi on resurssiensa mukaan pyrkinyt toimittamaan muutaman kerran vuodessa Vuotsossa messun myös saameksi. Kertaluontoisina tapahtumina on ollut muutamia seurakuntailtoja
ja vuosittain Kauneimmat joululaulut-tapahtuma. Jumalanpalveluksissa
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kävijämäärä on vaihdellut: keskimäärin osallistujia on ollut 5-15. Kyläläisille ja koululaisille on pidetty yhteisiä kirkkohetkiä keväällä ja/tai
syksyllä koulun väen toiveiden mukaisesti ainakin kahtena edellisvuonna
ja niissä on väkeä ollut tavallista sunnuntaijumalanpalvelusta enemmän.
Koululaisten kerho on kokoontunut tiistaisin Vuotson koululla ja sitä on
pitänyt seurakunnan nuorisotyönohjaaja. Kerhoon on osallistunut kaikenikäisiä koululaisia. Aikuisten raamattupiirin ja perhekerhon toteutukseen
eivät työntekijäresurssit ole riittäneet. Päiväsaikaan arkipäivinä toteutuvat
piirit ovat myöskin melko poissuljettuja koulutyöskentelyn vuoksi.
Sodankylän seurakunta on saanut käyttää Vuotson koulua toimintaansa
hyvässä yhteistyössä koulun rehtorin kanssa. Joskus seurakunnan toimintaa ovat rajoittaneet ulkoiset tekijät: esimerkiksi pääsiäisenä koululle ei
pääse pitämään pääsiäiskirkkoa, sillä se on matkailijoiden käytössä. Tulevan kesän osalta rehtori Marja Magga on tiedottanut, että koulun käyttö
tuskin onnistuu remontti- ja korjaustöiden vuoksi. Kirkkoherra selvittää
Vuotson Majan käyttömahdollisuuksia jatkossa seurakunnan jumalanpalveluselämää varten.
Seurakunnalla on kappelin rakentamisesta voimassa oleva päätös. Toimitilojen niukkuus uhkaa näivettää seurakunnan toiminnan Vuotson kylällä.
Erityisesti jumalanpalveluselämän kannalta tilanne on huolestuttava.
Kappelin perusajatuksena on kuitenkin myös monikäyttöisyys: palvella
seurakunnan eri toimintamuotoja vuotsolaisille.
Liitteenä 7.4.2015 päivätty perustamiskustannusarvio, ylläpitokustannusarvio sekä esimerkki hautausmaata koskevista perustamiskustannuksista.
Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle esittävän, ettei valtuustoaloite anna aihetta toimenpiteisiin, vaan seurakunta jatkaa Vuotson kappelihanketta.

Päätös:

Aiheesta käydyn keskustelun kuluessa kirkkoneuvoston jäsen Aimo Uusitalo teki seuraavanlaisen vastaesityksen: ”esitän kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle esittävän, että valtuustoaloite alistetaan kirkkovaltuuston
päätettäväksi”. Molempien esitysten saatua kannatusta suoritettiin kädennostoäänestys. Puheenjohtajan esitys sai viisi (5) ääntä, samoin Aimo
Uusitalon esitys sai viisi (5) ääntä. Puheenjohtajan äänen ratkaistessa
kirkkoneuvoston päätökseksi tuli puheenjohtajan esitys eli kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, ettei valtuustoaloite anna aihetta
toimenpiteisiin, vaan seurakunta jatkaa Vuotson kappelihanketta.

Pk:n tarkastajat: _____/_____

SODANKYLÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
Kv.

PÖYTÄKIRJA

02/2015

7 (11)

20)
Päätös:

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kirkkoneuvoston esitystä kannattivat Tapio Hietala, Erkki Magga ja Riitta Juntunen. Valtuustoaloitteen
mukaista esitystä, että Sodankylän seurakunta ei ota vastaan Kirkkohallituksen myöntämää avustusta 392 000 euroa Vuotson kappelia varten,
eikä ala rakentamaan kustannussyistä kappelia Vuotsoon, kannattivat
Aimo Uusitalo, Mirja Kaaretkoski, Heimo Haapaniemi ja Martti Kumpulainen.
Molempien esitysten saatua kannatusta suoritettiin nimenhuutoäänestys,
jossa kirkkoneuvoston esityksen kannalla olevat äänestivät JAA ja valtuustoaloitteen mukaisen esityksen kannalla olevat äänestivät EI. JAA –
ääniä annettiin yhteensä 6 ja EI -ääniä 13. Äänestystulos liitteenä. Äänestyksen perusteella kirkkovaltuuston päätökseksi tuli valtuustoaloitteen
mukainen esitys, että Sodankylän seurakunta ei ota vastaan Kirkkohallituksen myöntämää avustusta 392 000 euroa Vuotson kappelia varten,
eikä ala rakentamaan kustannussyistä kappelia Vuotsoon.

merkittiin:

Tapio Hietala, Erkki Magga ja Maija Hirvasvuopio jättivät päätöksestä
eriävän mielipiteensä.

Ilmoitusasiat
Kv.

21)

1. Kanttorin viranhoito
Kirkkoherra Hanna Kuusela toi kirkkovaltuuston tietoon, että kanttori
Pirjo Hellevirta on pidätetty virantoimituksesta väliaikaisesti kirkkoherran päätöksellä 27.3.2015 alkaen ja kirkkoneuvosto on kokouksessaan
15.4.2015 päättänyt varsinaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
Syynä on viranhaltijan epäasiallinen käytös useissa eri tilanteissa. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 3.6.2015 määrännyt Hellevirran pitämään
kaikki erääntyneet vuosilomansa. Asiasta on sovittu yhdessä Hellevirran
kanssa. Asian käsittelyä tullaan jatkamaan Hellevirran vuosiloman aikana.

2. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta
Kirkkovaltuuston jäsen Martti Kumpulainen tiedusteli, onko mahdollista saada tietää, että missä vaiheessa mennään aamu- ja iltapäivätoimintaa ja sen työntekijöitä koskevassa asiassa.
Kirkkoherra toi esiin, että kunta irtisanoi toimintaa koskevan sopimuksen ja työntekijät toimivat ainakin tulevan syksyn seurakunnan omassa
toiminnassa. Yhdelle neljästä lastenohjaajasta on myönnetty opintovapaata, joten toimintaa pyöritetään syksyllä kolmen lastenohjaajan voimin.
Asiaa on käsitelty myös lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa, josta odotetaan esityksiä asian suhteen. Tilannetta käsitellään viimeistään syksyn
aikana kirkkoneuvostossa.
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Valitusosoitus
Kv.

22)
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:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1.Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
2.Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3.Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 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 kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

B.

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoi- Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyykaisun teke- tymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
minen
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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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
si- – oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
sältö
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne
jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Valitusviranomai- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
nen
ja valitusValitusviranomainen ja yhteystiedot:
aika
_________________________________________________ hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
___________________________ hiippakunnan tuomiokapituli,
pöytäkirjan pykälät:
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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).
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
Muutoksen- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantihaku-ajan
päivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
laskeminen 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
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– 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.

Oikeudenkäyntimaksu

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: _____/_____

