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AIKA

Keskiviikkona, maaliskuun 16. päivänä 2016 klo 16.00 –17.15

PAIKKA

Seurakuntatalo, Papintie 2, 99600 Sodankylä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
LÄSNÄ

20-32.
Hanna Kuusela
Riitta Juntunen
Marika Annala
Heimo Haapaniemi
Tapio Hietala
Mirja Kaaretkoski
Martti Lintula
Raimo Äärelä
Pentti V. Aikio

MUUT SAAPUVILLA OLEVAT
Juha Kultima
Janne Haurinen
POISSA

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

k-valt:n puh.joht.
talouspäällikkö

Erkki Magga
Kaisa Näsi
Aimo Uusitalo
Eila Kivioja

jäsen
jäsen
jäsen
k-valt:n varapuh.joht.

Hanna Kuusela
puheenjohtaja

Janne Haurinen
pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET

Marika Annala
pöytäkirjanpitäjä (§25)
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Mirja Kaaretkoski
NÄHTÄVILLÄ PITO

Raimo Äärelä

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Sodankylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 21.3.-21.4.2016 välisen ajan viraston aukioloaikana. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kuulutuksella kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Hanna Kuusela
kirkkoherra
Pk:n tarkastajat: ……/……
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Alkuhartaus
Kn.

12)

Ennen kokouksen avaamista pidetään alkuhartaus.

Päätös:

Kirkkoherra Hanna Kuusela toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus
Kn.

13)

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kn.

14)

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.

15)

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Kaaretkoski ja Raimo Äärelä.
Pöytäkirja tarkastetaan 18.3.2016 klo 9-16 ja pidetään tarkastettu pöytäkirja nähtävillä 21.3.-21.4.2016 välisen ajan kirkkoherranvirastossa.
Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Työjärjestyksestä päättäminen
Kn.

16)

Kokouksen työjärjestykseksi neuvosto hyväksynee osanottajille etukäteen jaetun esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Talouspäällikkö Janne Haurinen ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään pykälässä Kn. 25) käsiteltyä asiaa, eikä hän osallistu asian käsittelyyn. Esittelijänä asiassa toimii kirkkoneuvoston
puheenjohtaja Hanna Kuusela ja sihteerinä Marika Annala.
Suntio-haudankaivajan toimi
Kn.

7)

Sodankylän seurakunnassa on ollut suntio-haudankaivajan toimi haettavana 5.1.2016 saakka. Hakuilmoitus on julkaistu seurakunnan ilmoitustaululla, Lapin Kansassa, Kotimaa –lehdessä sekä lehden verkkosivuilla.
Tointa ovat määräaikaan mennessä hakeneet seuraavat henkilöt:
Janne Suopajärvi, Ari Solanummi, Hannu Seipäjärvi, Kari Helistenkangas, Timo Ropponen, Johanna Ihme, Harri Aikio, Juha Rissanen, Matti
Keskitalo ja Ilkka Mikkola.
Liitteenä yhteenveto hakijoista. Kaikki hakemuspaperit ovat nähtävillä
kokouksessa.

Tp.

Hakijoista vain kahdella on suntion ammattitutkinto ja vain yhdellä pidempiaikaista (yli vuosi) kokemusta seurakunnasta suntiohaudankaivajalle kuuluvista tehtävistä.
Esitän, että suntio-haudankaivajan toimen hakuaikaa jatketaan 26.2.2016
saakka. Hakuilmoituksen esitän julkaistavaksi seurakunnan ilmoitustaululla, TE-palveluiden verkkosivuilla ja Kotimaa-lehdessä. Ensimmäiseen
hakuajan päättymispäivään mennessä tulleet hakemukset otetaan huomioon myös jatketulla hakuajalla.

Kn.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25)

Tointa ovat jatketulla hakuajalla hakeneet seuraavat henkilöt:
Janne Kälkäjä, Johannes Holma, Matti Hermunen, Ilkka Leppäjärvi,
Jaakko Rissanen, Kaija Piironen, Juha Katajamäki, Päivi Ylivaara,
Markku Honkanen ja Antti Mattila.
Yhteensä toimeen on hakenut 20 henkilöä.
Yhteenveto hakijoista liitteenä. Kaikki hakemusasiakirjat ovat nähtävillä
kokouksessa.

Pj.

Esitän, että kirkkoneuvosto kutsuu haastateltavaksi Janne Suopajärven,
Ari Solanummen, Janne Kälkäjän ja Johannes Holman. Lisäksi esitän, että kirkkoneuvosto valitsee toimikunnan suorittamaan haastattelut ja päättää haastatteluiden ajankohdasta.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti kutsua haastateltavaksi Janne Suopajärven, Ari Solanummen, Janne Kälkäjän, Johannes Holman ja Päivi
Ylivaaran. Haastattelutoimikuntaan valittiin Mirja Kaaretkoski, Riitta
Juntunen, Juha Kultima ja Hanna Kuusela. Haastattelut päätettiin suorittaa seurakuntatalolla 30.3.2016 klo 9.00 alkaen.

Lapsityön työalaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut
Kn.

26)

Kirkkoneuvosto päätti 7.12.2015 käynnistää koko lapsityön työalaa
koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista
syistä johtuen. Seurakunnan lapsityön toimintaan oli tullut merkittävä
muutos keväällä 2015, jolloin Sodankylän kunta irtisanoi koululaisten
aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan yhteistyösopimuksen päättymään
kevätlukukauden loppuun. Kaksi seurakunnan lastenohjaajaa oli tähän
saakka hoitanut koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
koulun tiloissa kunnan huolehtiessa toiminnan järjestämisestä aiheutuvista muista kuluista. Kaksi lastenohjaajaa vastasi tuolloin vanhassa
pappilassa, varuskunnan upseerikerholla ja Unarin kappelissa toimivien
perhekerhojen sekä vanhan pappilan päiväkerhojen toiminnasta. Kaikki
neljä lastenohjaajaa yhdessä ovat toimineet perheleireillä, kirkkohetkissä, perheiden juhlissa ja yksittäisissä tapahtumissa.
Päättäessään yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä ja jo sitä
ennen lapsityön muuttuneen tilanteeseen kantaa ottaessaan mm. lapsija nuorisotyön johtokunnan lausuman, lapsityön papin ja kirkkoherran
selvitysten pohjalta, kirkkoneuvosto toi esiin taloudellisista näkökulmista nousseen huolen sekä myös kysymyksen, riittääkö kaikille neljälle lastenohjaajalle seurakunnan omassa toiminnassa tarpeeksi mielekästä työtä. Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on esitetty irtisanomisten tai osaaikaistamisen mahdollisuus. Lastenohjaajien esimiehenä kirkkoherra on
tuonut moneen kertaan ilmi kantansa erityisesti perhetyön kehittämisen
ja laajentamisen tarpeen, mikä olisi mahdollista nyt tällä työvoimalla,
kun koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ei enää sido seurakunnan
lastenohjaajia.
Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin kolme kertaa: 14.12., 8.2. ja 19.2.
Käydyissä neuvotteluissa selviteltiin lastenohjaajien halukkuutta eri tehtäviin, myös seurakunnassa avoimina oleviin tai lähivuosina avautuviin
muiden työalojen virkoihin tai toimiin sekä lisäksi osa-aikaiseen työhön. Neuvottelujen pohjalta luotiin yhteistä kolmivuotissuunnitelmaa
lapsityön työalan toiminnallisten ja taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. (Liitteenä yt-neuvotteluita koskevat asiakirjat.)

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvostolle lapsityön työalaa koskevien käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta,että vuosina 2017-2019 Sodankylän seurakunnan neljän lastenohjaajan työt järjestetään seuraavasti:

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Tuula Kemppainen ja Leena Kantola jatkavat päivä- ja perhekerhotyössä. Lisäksi Tuula Kemppainen on luvannut tehdä mahdollisuuksien mukaan kanttorin (viikonloppuvapaa)sijaisuuksia, lapsi- ja perhetyön työtilanteiden salliessa. Maria Rajala siirtyy varhaisnuorisotyöhön siinä vaiheessa kun seurakunnan toisen nuorisotyönohjaajan eläkkeelle jääminen
keväällä tai kesällä 2017 on ajankohtainen. Rajalalla on pitkä työkokemus juuri kouluikäisten kanssa toimimisesta aamu- ja iltapäivätoiminnan myötä. Ehdotan lisäksi, että nuorisotyönohjaajan virkaa ei tuossa
vaiheessa avata, vaan vuosiksi 2017-2019 varhaisnuorisotyön hoitaminen ratkaistaan näin sisäisellä siirrolla. Tinttu Hiltusen työ jatkuisi perhetyöhön keskittyvänä lastenohjaajana, mikä tarkoittaa mm. matalan
kynnyksen auttamista kuten lastenhoitoapua perheissä sekä yhteistyötä
diakoniatyön kanssa. Perheiden ja lasten kirkot, juhlat, leirit ja tapahtumat hoidetaan edelleen neljän lastenohjaajan yhteistyöllä.
Kaikki neljä lastenohjaajaa ovat vahvasti ammattitaitoisia seurakunnan
työntekijöitä. Ehdotan kirkkoneuvostolle, että he saavat jatkaa ja kehittää työtään sodankyläläisten perheiden auttamiseksi ja palvelemiseksi
yllä mainitun suunnitelman mukaan vuoden 2019 loppuun. Sen jälkeen
tilannetta tarkastellaan uudelleen.
Päätös:

Keskustelun kuluessa Mirja Kaaretkoski esitti, että kaksi lastenohjaajan
tointa lakkautetaan ja näin ollen kaksi lastenohjaajaa irtisanotaan taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Hän esitti myös, että irtisanottavien henkilöiden osalta asia palautetaan valmisteluun.
Sekä puheenjohtajan että Mirja Kaaretkosken esitysten saatua kannatusta suoritettiin kädennostoäänestys, jossa puheenjohtajan esitys sai kaksi
(2) ääntä ja Mirja Kaaretkosken esitys seitsemän (7) ääntä. Suoritetun
äänestyksen perusteella kirkkoneuvoston päätökseksi tuli Mirja Kaaretkosken esitys, eli kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa kaksi lastenohjaajan
tointa ja näin ollen irtisanoa kaksi lastenohjaajaa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Irtisanottavien henkilöiden osalta asia päätettiin
Kaaretkosken esityksen mukaisesti palauttaa valmisteluun.
Puheenjohtaja Hanna Kuusela ja Marika Annala ilmoittivat jättävänsä
päätöksestä eriävän mielipiteensä kirjallisena.

Anomus päiväkerho- sekä retki- ja leirimaksuista vapauttamiseksi
Kn.

27)

Ei julkinen asia.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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merkittiin: kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Juntunen ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään pykälässä Kn. 28) käsiteltyä asiaa, eikä hän osallistunut asian käsittelyyn.
Avustusanomus muotokuvan hankintaan
Kn.

28)

Sodankylän Rintamaveteraanit ry hakee avustusta Sodankylän seurakunnalta jäsenensä Lotta Elsa Lehtisen muotokuvan hankintaan. Muotokuvan maalaa taiteilija Tapani Rantala ja muotokuvan sijoituspaikaksi on
alustavasti kaavailtu Hannuksenkartanoa. Muotokuvan paljastustilaisuus
on suunniteltu huhtikuulle 2016.

Tp.

Esitän, ettei seurakunta myönnä avustusta muotokuvan hankintaan, sillä
talousarvioon ei ole kuluvalle vuodelle varattu ylimääräistä määrärahaa
avustuksia varten. Lisäksi esitän kirkkoneuvoston toteavan, että seurakunnan tulee ensisijaisesti osallistua omaan toimintaansa keskeisesti liittyvien muotokuvien, muistomerkkien yms. hankintaan, ei niinkään ulkopuolisten tahojen, vaikka ne hankkeina tärkeitä ja merkittäviä olisivatkin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lausunto krematorioselvitykseen
Kn.

29)

Rovaniemen seurakunta on lähettänyt kirkkoneuvostolle oheisen kyselyn
koskien tekeillä olevaa krematorioselvitystä. Kyselyssä pyydetään Sodankylän seurakunnan kirkkoneuvostolta vastauksia esitettyihin kysymyksiin.

Pj.

Esitän kirkkoneuvoston vastaavan esitettyihin kysymyksiin ja toimittavan
vastaukset Rovaniemen seurakunnalle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto laati vastaukset kyselyyn ja päätti toimittaa ne Rovaniemen seurakunnalle.

Pirjo Hellevirran hallinto-oikeuteen toimittamat asiakirjat tiedoksi kirkkovaltuustolle
Kn.

30)

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on lähettänyt Sodankylän seurakunnan
kirkkovaltuustolle tiedoksi Pirjo Hellevirran hallinto-oikeuteen
15.2.2016 toimittamat asiakirjat (liitteenä).

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston saattavan kirkkovaltuustolle tiedoksi oheiset
Pirjo Hellevirran Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 15.2.2016 toimittamat asiakirjat.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti saattaa kirkkovaltuustolle tiedoksi oheiset Pirjo
Hellevirran Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 15.2.2016 toimittamat
asiakirjat.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Muut asiat
Kn.

31)

Ei muita asioita.

Valitusosoitus
Kn.

32)

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:

Pk:n tarkastajat: ……/……
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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.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Sodankylän seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Papintie 2, 99600 Sodankylä
Postiosoite: Papintie 2, 99600 Sodankylä
Telekopio: (016) 611057
Sähköposti: hanna.kuusela@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen
on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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 te1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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kintalaki 80-83 §).
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
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:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Telekopio: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Pk:n tarkastajat: ……/……

SODANKYLÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

03/2016 10 (12)

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali- Valitusaika
30 päivää
tuksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite:
PL 85, 90101 OULU
Käyntiosoite: Ojakatu 1, 90100 OULU
Telekopio:
(08) 5358 533
Sähköposti:
oulu.tuomiokapituli@evl.fi
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
Valitusaika
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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

Oikeudenkäyntimak-

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 oikeuden-
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käyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain
6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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