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§ 42

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra piti alkuhartauden.
Seurakunta onnitteli tohtoriksi väitellyttä jäsen Ilkka Uusitaloa.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 15.1.2019 § 1 mukaan kirkkovaltuuston
kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka sekä siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu
asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 8:5, 1-2
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla, KL 7:4.
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille ja kokoukseen
oikeutetuille 29.11.2019.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 22 jäsentä
ja kolme (3) varajäsentä. Esteestä olivat ilmoittaneet Jaana Boström, jonka
tilalle oli kutsuttu Kari Nummila, Aino Suominen, jonka tilalle oli kutsuttu
Marjatta Sormunen-Mettälä (Mervi Julku-Tanski oli estynyt) ja Teemu Heilala,
jonka tilalle oli kutsuttu Eija-Liisa Vikström. Tuula Hällfors-Laaksonen oli
ilmoittanut saapuvansa myöhässä. Siiri Jumppanen oli poissa.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Teemu Heilala ja Aino
Suominen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä, nähtävilläpito
seurakuntapalveluiden virastolla 18.12.2019 – 18.1.2020 viraston
aukioloaikana. Lisäksi pöytäkirja on nähtävillä Loimaan seurakunnan
nettisivuilla osoitteessa
https://www.loimaanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/paatoksenteko/kirkkovaltuusto

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla.
Päätös

Esityksen mukaan muutoksella, että pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Raimo Huhtala ja Hanna Sohlman.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 43

Kappalaisen viran lakkauttaminen

Diaarinumero

DLOI/56/01.01.00/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Asiaa käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 22.102019 (KN8/19 §140)
seuraavalla tavalla:
Kappalainen Ritva Szarekin siirryttyä eläkkeelle syksyllä 2018, Loimaan
seurakunnan kirkkoneuvosto pyysi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta
lupaa olla täyttämättä seurakunnan IV kappalaisen virkaa vuodeksi, alkaen
1.12.2018. (KL 6. luku 10§, Kirkkoherran, kappalaisen ja vakinaisen lehtorin
viran haettavaksi julistamisesta jne... tai täyttämättä jättämisestä päättää
tuomiokapituli). Lupa myönnettiin ja vuosi on tulossa päätökseen 1.12.2019.
Seurakunnan IV kappalaisen viralle ei enää ole tarvetta, joten voidaan toimia
kuten vuonna 2017 laaditussa henkilöstösuunnitelmassa arvioitiin. Näin ollen
kirkkoneuvosto voi pyytää kirkkovaltuustoa lakkauttamaan viran.
Koska seurakunnan IV kappalainen on määrätty Metsämaan
kappeliseurakunnan kappalaiseksi, on syytä pyytää asiaan lausunto Metsämaan
kappelineuvostolta. Lausunnossa voisi ilmetä ehdotus siitä, miten Metsämaan
kappelipapin tehtävä jatkossa hoidetaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto
a) Pyytää Metsämaan kappelineuvostolta lausunnon koskien IV kappalaisen
viran lakkauttamista. Lausunnossa voisi ilmetä ehdotus siitä, miten
Metsämaan kappelipapin tehtävä jatkossa hoidetaan.
b) Esittää kirkkovaltuustolle, että Loimaan seurakunnan IV kappalaisen virka
lakkautetaan tarpeettomana 1.12.2019 alkaen.

Käsittely

Kirkkoherra muutti esittelyään.
Kirkkoneuvosto
a) Pyytää Metsämaan kappelineuvostolta lausunnon koskien IV kappalaisen
viran lakkauttamista 15.11.2019 mennessä.
b) Poistettiin.

Päätös

a) Esityksen mukaan.
c) Esityksen mukaan.
-------------------------------------------------Kirkkoneuvosto 9.2019, 26.11.2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Metsämaan kappelineuvoston antama lausunto koskien seurakunnan IV
kappalaisen viran lakkauttamista (ote kappelineuvoston kokouksen 5.11.2019
pöytäkirjasta):
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”Metsämaan kappelineuvosto pitää erittäin valitettavana, että kirkkoneuvosto
on päättänyt lakkauttaa IV kappalaisen viran (Metsämaan kappelipappi).
Kappelipapin palveluja tulisi kuitenkin olla käytettävissä ainakin samassa
laajuudessa kuin Ritva Szarekin hoitaessa virkaa. Pidämme
hyvin tärkeänä seurakunnan, koulun, päiväkodin ja vanhustyön välistä
yhteistyötä. Jumalanpalvelusten määrää vuositasolla ei tule vähentää.
Metsämaan kappelineuvosto ehdottaa, että II kappalainen Ari Pääkkönen
hoitaa Metsämaan kappelipapin tehtäviä jatkossa.”
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
a) Loimaan seurakunnan IV kappalaisen virka lakkautetaan tarpeettomana
1.12.2019 alkaen.
b) Metsämaan kappelipapin tehtäviä hoitamaan määrätään II kappalainen
Ari Pääkkönen.

Käsittely

Kirkkoherra muutti esittelyään kohdassa a.:
Loimaan seurakunnan IV kappalaisen virka lakkautetaan tarpeettomana
1.1.2020 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan a – b.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Metsämaan kappelineuvostolle

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
----------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
a) Loimaan seurakunnan IV kappalaisen virka lakkautetaan tarpeettomana
1.1.2020 alkaen.
b) Metsämaan kappelipapin tehtäviä hoitamaan määrätään II kappalainen Ari
Pääkkönen.

Esitys

Päätös

Esityksen mukaan a ja b.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille ja Metsämaan
kappelineuvostolle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle
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§ 44

Selvitys Arkkihiippakunnan tuomiokapitulille seurakunnan alijäämäisistä tilinpäätöksistä

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt 13.11.2019
seurakuntaan sähköpostin koskien seurakunnan alijäämäisiä tilinpäätöksiä.
”Hyvä kirkkoherra ja talouspäällikkö Loimaalla!
Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 2016 joulukuussa
rakennemuutoksiin liittyvän hallinnollisen ohjeistuksen. Se on ennen muuta
suunnattu tuomiokapituleille ohjeistukseksi seurakuntarakenteiden
muutostilanteihin. Ohjeistuksessa määriteltiin myös tuomiokapituleille
puuttumiskynnykset. Puuttumiskynnyksellä tarkoitetaan seurakunnan
toimintaan, hallintoon tai talouteen liittyviä seikkoja, joiden esiintyessä
tuomiokapitulin tulee ottaa vastuuta seurakuntien tilanteen kannalta
tarkoituksenmukaisten yhteistyö- tai rakennemuutosprosessien vireille
saattamisesta.
Olemme nyt saaneet kirkkohallitukselta puuttumiskynnysanalyysin vuodelta
2018. Viime vuoden tilinpäätöksen pohjalta Loimaan seurakunta ylittää
tuomiokapitulille asetetun puuttumiskynnyksen: tilikauden tulos on ollut
negatiivinen kolme vuotta.
Pyydämme, että selvitätte itsellenne, luottamuselimissä ja meille, mistä on
kyse. Talouden tunnuslukujen heikentyminen ei suinkaan aina tarkoita
rakennemuutosta, mutta tärkeää on, että muutoksen syyt ja vaikutukset ovat
selvillä. Ohessa liitteenä on konsulttikäyttöön tehty talouden taulukko, jonka
pyydämme, että täytätte ja lähetätte myös meille.
Lähettäkää vastauksenne tammikuun 10. päivä mennessä.
Luottamuselimissä voitte puhua tästä, kun seuraavan kerran olette koolla.
Tätä varten ei siis ole syytä järjestää erikseen kokousta.
Olkaa yhteydessä, jos tämä herättää kysymyksiä!
Terveisin Matti Mäkinen ja Mari Leppänen,
Mari Leppänen vt. hiippakuntadekaani Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ”

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen
selvityksen Loimaan seurakunnan tilikauden negatiivisista tuloksista kolmen
perättäisen vuoden osalta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään vt. hiippakuntadekaani Mari Leppäselle kirkkovaltuuston
käsittelyn jälkeen

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Esitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen selvityksen Loimaan seurakunnan
tilikauden negatiivisista tuloksista kolmen perättäisen vuoden osalta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään vt. hiippakuntadekaani Mari Leppäselle kirkkovaltuuston
käsittelyn jälkeen

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 45

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022, talousarvio 2020

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Verotulot on arvioitu veroprosentin 1,60 tulojen varaan. Laki valtion
rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin
tehtäviin (rahoituslaki) tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Rahoituslain mukaan
seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa
valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovuttiin
seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä
ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurishistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. (Kirkkohallituksen yleiskirje
nro 11/2015 18.5.2015).
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018 31.3.2020. Kilpailukykysopimuksen yhteydessä päätetty lomarahojen leikkaus
poistuu, mikä on huomioitu palkoissa. Palkkakustannuksiin on talousarvioon
laskettu 1,6 prosentin nousu.
Talousarvion sitovuustasot: Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle
ulkoisesta nettomenosta osastotasolla, viranhaltijat vastaavat
kirkkoneuvostolle ulkoisesta nettomenosta kustannuspaikkatasolla.
Kirkkoneuvosto vahvistaa käyttötalousosan käyttösuunnitelman sen jälkeen
kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Loimaan seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman 2020–2022 ja talousarvion vuodelle 2020 sekä
Hautainhoitorahaston talousarvion 2020 ja antaa sen edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely

Toiminta- ja taloussuunnitelma käsiteltiin sivu sivulta. Kirkkoherra ja
talouspäällikkö esittelivät suunnitelmaa. Palkoissa varauduttiin 1,6 %:n
nousuun. Kirkollisverotulot on arvioitu vuoden 2019 tulokertymän pohjalta,
2.886.000 e.
Vuoden 2020 alusta papiston määrä on viisi henkilöä ja sairaalapapin
työpanos (2 pv) ostetaan Forssan seurakunnalta.
Seurakuntatyön tavoitteena on seurakunnan tilaisuuksien ihmisläheisyyden ja
luovuuden lisääminen, käytännössä seurakuntalaisia osallistetaan aktiivisesti
messujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Työn alla olevassa kiinteistöstrategiassa arvioidaan tilojen
tarkoituksenmukaisuutta tulevaisuudessa. Investoinneissa kolme suurta
kohdetta: vuonna 2020 ruumiskylmiöt, vuonna 2021 Kanta-Loimaan konehalli
ja vuonna 2022 Kanta-Loimaan kirkon katon maalaus.

Päätös

Esityksen mukaan. (liite)

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Esitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy Loimaan seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman 2020–2022 ja talousarvion vuodelle 2020 sekä
Hautainhoitorahaston talousarvion 2020. (liite)

Käsittely

Talouspäällikkö esitteli suunnitelman. Investointiosa herätti paljon
keskustelua.
Kaupunginkirkkoon esitettyä videotykin ja valkokankaan hankintaa pidettiin jo
vähän vanhanaikaisina ja esitettiin edullisempia ja nykyaikaisempia välineitä
hankittaviksi. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kauti toi esille, että
Metsämaalla samoin kuin Alastarolla on kiinteistöissä useita pieniä
korjauskohteita.
Erkki Kallio esitti vuoden 2021 investointisuunnitelmasta Mellilän kirkon
alttaripöydän siirron poistamista Ilkka Uusitalo kannattamana. Jäsen HeiniSisko Borra esitti, että Kanta-Loimaan seurakuntatalon lasten kerhotilan
kalusteet ovat osin jo hyvin kuluneita ja uusittavissa Ilkka Uusitalo
kannattamana, joka lisättiin tekstinä vuoden 2020 investointiosaan KantaLoimaan seurakuntatalon salin osalle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla muutoksilla: Mellilän alttaripöydän siirto
poistettiin vuoden 2021 investointisuunnitelmasta ja ensi vuoden 2020
investointeihin Kanta-Loimaan seurakuntatalon salin tekstiosaan lisättiin
Kanta-Loimaan seurakuntatalon lasten kerhotilan kalusteet.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeuteen.
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§ 46

Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.34.

Allekirjoitukset
Veli Reunanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.

Loimaa 17.12.2019

Raimo Huhtala
pöytäkirjantarkastaja

Hanna Sohlman
pöytäkirjantarkastaja
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Aloitteet

Ilmoitusasiat

Taloussihteeri Raija Häkli on irtisanoutunut taloussihteerin virasta eläkkeelle
siirtymiseksi 1.1.2020 alkaen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Loimaan seurakunnan rippikoulusuunnitelman
vuodelle 2020. (liite)
Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan Loimaan
seurakunnan osalta 11.2.2020 klo 17:15 Kaupunginkirkon yläsalissa
alkavassa kokouksessa.
Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus osallistua Loimaan seurakunnan
järjestämän vähävaraisten joulujuhlan (huomenna 18.12.) kustannuksiin
lahjoittamalla tämän kokouksen kokouspalkkion ja matkakorvauksen /
kokouspalkkion tai matkakorvauksen. Kokouksessa kiertää nimilista, johon voi
tehdä merkinnän lahjoituksesta.
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VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

46 §

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

§ 47

Kieltojen
perusteet

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: 42, 44, 46.
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 kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 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. 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.

Hankintaoikaisu
n sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

1

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postiosoite :PL 32, 20101 TURKU
Telekopio: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://
asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 43, 45.
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 43,45

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Hämeenkatu 16
Postiosoite: PL 60, 20500 TURKU
Telekopio:
Sähköposti:


Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälä:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen.
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 joh-dosta 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
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.
Liitetään pöytäkirjaan
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Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika 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 kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– 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.
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.

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

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8
tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2050 €.
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140
€, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

