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Kirkkoneuvosto 123 - 126 §§
KOKOUKSEN AVAUS
KN § 123
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KN § 124
Kirkkoneuvosto kutsutaan koolle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Samalla
kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
jäsenistä.
Päätösehdotus: Kirkkoneuvoston kokous todettaneen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kirkkoneuvoston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, TARKASTUSAJANKOHTA JA
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
KN § 125
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastus suoritetaan heti kokouksen jälkeen ja
pöytäkirja pidetään nähtävillä 15.12. – 30.12.2021 seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan kotisivuilla.
Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa Maarit Salminen ja Heikki Hannula.
Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Salminen ja Heikki
Hannula.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
KN § 126
Päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kirkkoneuvosto 127§
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SUNTION MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN 31.8.2022 ASTI
KN 127 §
Suntion tehtävien järjestely on vielä kesken. Järjestely saadaan vietyä loppuun v
2022 elokuun loppuun mennessä.
Esitys:

Jatketaan Virpi Sipilän määräaikaista, osa-aikaista työsuhdetta suntion tehtävissä
1.1.2022-31.8.2022 väliseksi ajaksi. Työaika on 21 tuntia viikossa. Palkkaus 402
mukaan.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kirkkoneuvosto 128 §
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PUUN MYYMINEN
KN 128 §
Metsänhoitoyhdistys Lounametsä on kilpailuttanut puukaupan ja lähettänyt
seurakunnalle tarjousvertailun:
Taivassalon Srk:n puukaupan tarjouksista tehty vertailu.
Vertailu perustuu €/m3.
Tarjousten vertailussa oleva markkinahinta on arvio toteutuneiden
ylispuukauppojen hinnoista alueella.
Kaikki saadut tarjoukset ylittivät sen.
Tarjouksia saatiin 3kpl ja niitä lähetettiin viidelle alueella toimivalla ostajalle.
UPM, Westas, Luvia, MetsäGroup ja Stora Enso Oyj.
Tarjouskilpailun voitti Stora Enso Oyj.
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää tehdä puukaupan parhaimman tarjousarvion 27 404 € (alv 0%)
antaneen Stora Enso Oyj:n kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kirkkoneuvosto 129 §
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TALOUSARVIOMUUTOKSET V 2021
KN 129 §
Talousarvioon v 2021 muutokset
käyttötalousosaan
PL 2:lta siirretään määrärahoja PL 4:lle yhteensä 23 050 €
Kp 1012010000 Jumalanpalveluselämä
henkilöstökuluista siirretään 4 360 € kp:lle 1014030000 Hautausmaakiinteistöt
Kp 1012200000 Musiikki
henkilöstökuluista siirretään 10 400 € kp:lle 1014030000 Hautausmaakiinteistöt
Kp 1012350000 Rippikoulu
henkilöstökuluista siirretään 8 290 € kp:lle 1014030000 Hautausmaakiinteistöt

Investointiosaan
Seurakuntakeskus
Kirkon katon tervaus
Traktorin hankinta
Vesijätön lunastus
ta 2021
muutokset
netto

hyvitystä 108 240 € (Kirkkohallituksen avustus)
vähennys 20 000 € (siirretty toteutus v:lle 2022)
lisäys
4 800 € (arvio ollut liian pieni)
lisäys
15 000 € (lunastuspäätös v 2021 aikana)
40 000 €
- 108 440 €
- 68 440 €

Antti Lahdenperä saapui kokoukseen klo 17.25
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää v 2021 talousarviomuutosten hyväksymisestä ja lähettämisestä
edelleen kirkkovaltuustolle.
Käyttötalousosa
PL 2 siirretään määrärahoja PL 4:ll 23 050 €
Investointiosa
Seurakuntakeskus
Kirkon katon tervaus
Traktorin hankinta
Vesijätön lunastus

hyvitystä 108 240 €
vähennys 20 000 €
lisäys
4 800 €
lisäys
15 000 €

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kirkkoneuvosto 130 §
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2022-2024
KN 130 §
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös
vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.
Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan
tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta.
Toiminta- ja taloussuunnittelujärjestelmä korostaa kirkkovaltuuston päätösvaltaa.
Suunnittelun tavoitteena on mm. osoittaa keinot kokonaistalouden
tasapainottamiseksi. Myös säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta
suunnitelmakaudella velvoittaa tähän.
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tuloslaskelma- ja rahoitusosat
toimivat seurakunnan kokonaistalouden ohjausvälineinä. Talousarvion sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman tulee antaa oikea kuva seurakunnan taloudesta,
osoittaa seurakunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot
kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi.
Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan
keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen näkyy
tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä menoihin nähden
suunnitelmavuosina.
Rahoitusosassa osoitetaan, miten seurakunnan menot rahoitetaan. Sen avulla
kootaan tulorahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen rahavirrat
yhteen laskelmaan. Seurakunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että
rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin,
seurakunnan rahoitusosa osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Seurakunta voi
kattaa rahoitustarvettaan mm. käyttämällä rahoitusomaisuutena olevia varoja tai
ottamalla lainaa. Seurakunnan on varmistettava maksuvalmiutensa riittävyys.
Talouden vakaus edellyttää, että sitoumukset ja niihin liittyvät riskit eivät ylitä
seurakunnan voimavaroja.
Seurakunta on kiinteistöstrategian mukaisesti myynyt tontteja
rakennushankkeen rahoittamiseksi. Myynti on tapahtunut etupainotteisesti ja
näin on kartutettu taseen edellisten tilikausien ylijäämää, joka on v 2020
tilinpäätöksessä 1 107 668,08 €.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

TAIVASSALON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2021
15.12.2021

sivu
181

Vuosikate on talousarviovuonna 31 860€ ja taloussuunnitteluvuosina 125 320 €
ja 62 660 € positiivinen. Myös jatkossa sijoitustoiminnan korkotuotoilla ja
kiinteänomaisuuden myyntivoitoilla vuosikate pidetään positiivisena.
Kirkkohallituksen uusien ohjeiden mukaan Hautainhoitorahaston talousarvio
sisällytetään seurakunnan talousarvioon. Hautainhoitorahaston talousarvio on
seurakunnan talousarvion liitteenä 1. Hautainhoitorahaston vuosikate on
talousarviovuonna 910 € taloussuunnitteluvuosina 920 € ja 910 € positiivinen.
Liitteenä kirkkoherran esitys toimintasuunnitelmaksi ja talouspäällikön esitys
talousarvioksi v 2022.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää talousarvion 2022 ja toiminta
ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 hyväksymisestä ja lähettämisestä edelleen
kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kirkkoneuvosto 131 §
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SUORITUSLISÄ V 2022
KN 131 §
KirVESTES 2020-2021
26 § Suorituslisä 1 mom.
Suorituslisäjärjestelmä Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan
kuuluvaa euromääräistä suorituslisää. Suorituslisää maksetaan viranhaltijan/työntekijän
työsuorituksen perusteella tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisästä, sen
arviointiperusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän maksamisesta
päättää työnantaja.
Soveltamisohje: Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle sitä
maksetaan.

Talousarviossa v 2022 yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön
peruspalkkojen yhteismäärästä laskettu suorituslisään 1,7 %.

Esitys: Kirkkoneuvosto vahvistaa v 2022 suorituslisän määräksi 1,7 % yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä ja
maksaa suorituslisän Virpi Sipilälle v 2022.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kirkkoneuvosto 132 - 133 §
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT
KN 132 §
Seurakunnan roska-astia ja peräkärry
Esitys: Annetaan Jorkka Lehtoselle valtuudet myydä roska-astia ja peräkärry.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
KN 133 §
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
Taivassalon seurakunta on tehnyt yhteistyösopimuksen muskaritoiminnasta MLL:n ja
Laitilan kaupungin/VakkaSuomen Musiikkiopiston kanssa
Taivassalon seurakunnan työsuojeluvaltuutetuksi on valittu Jarmo Tarkkonen ,
ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Anne Kummila ja toiseksi varavaltuutetuksi Virpi
Sipilä.
Kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi yhteistyösopimus ja työsuojeluvaltuutettujen
valinta.
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Kirkkoneuvosto 134§
VALITUSOSOITUS
KN 134 §
Kirkkoneuvoston päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen asianomainen,
seurakunnan jäsen ja viranomainen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimus on tehtävä
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätösehdotus: Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Taivassalon seurakunta
Kirkkoneuvosto
15.12.2021 §§ 123-133

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 123-126 §§,129-130§§ ja 132-133§§
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 127-128§§ ja 131§
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on
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jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa,
tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
–

150 000 € (rakennusurakat);

–

400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

–

300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

–

500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Taivassalon seurakunta kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Keskustie 4, Taivassalo
Postiosoite: Keskustie 4, 23310 Taivassalo
Sähköposti: taivassalon.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 127-128 §§ ja 131 §
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3 HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Taivassalon seurakunta
Käyntiosoite: Keskustie 4, Taivassalo
Postiosoite: Keskustie 4, 23310 Taivassalo
Sähköposti: taivassalon.seurakunta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan
päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. 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
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan
lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
–

tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
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Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

4 VALITUSOSOITUS
a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Turun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 4 krs., 20500 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
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kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
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b) Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista
tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen
hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon 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 tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta 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 käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai
tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että
hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia
voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon.
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Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja yhteystiedot
–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
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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Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei
lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa
on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos
hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa
euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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Kirkkoneuvosto 122§
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
KN 122 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54.
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