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§ 13

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on
saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi
päivää ennen kokousta.
Kirkkoherran esitys

Kirjataan läsnäolijat ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kirjattiin läsnäolijat pöytäkirjaan ja todettiin yksimielisesti kokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Päivi Vigg ja Annikka
Viitaniemi.
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 28.2.22 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 1.3.–
15.3.2022 ma–to klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Siivo ja Annikka Viitaniemi ja se tarkastetaan
kirkkoherranvirastossa 28.2.22 klo 13.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 1.3.–15.3.2022 ma–to klo 9–13.

Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirja
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§ 14

Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen

Diaarinumero

39/01.01.01/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Avoinna ollut Salon seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka oli haettavissa
16.1.2022 asti. Viran painopisteenä on alakouluikäisten parissa tehtävä työ
keskustan alueella. Tehtävänkuvaan kuuluvat myös kasvatuksen työalan yhteiset projektit, leirit, retket ja tapahtumat sekä rippikoulutyö.
Hakuaikaan mennessä saapui seitsemän viran kelpoisuusehdot täyttävää hakemusta. Epäpäteviä hakemuksia saapui kahdeksan kappaletta.
Pätevien hakijoiden joukosta kutsuttiin haastateltaviksi kolme ennakkotietojen
ja suositusten perusteella kyseiseen virkaan soveltuvinta hakijaa. Haastattelut
pidettiin 24.1.2022. Haastattelijoina toimivat kirkkoherra Timo Hukka,
kasvatuksen esimies Maritta Järveläinen, nuorisotyönohjaa Vilho Routasalo,
kasvatuksen johtokunnan puheenjohtaja Ari-Pekka Luoma ja kirkkoneuvoston
edustaja Karoliina Kankaanpää. Haastattelujen jälkeen yksi hakijoista veti
hakemuksensa pois.
Haastattelutyöryhmä esittää, että Salon seurakunnan nuorisotyönohjaajan
virkaan valitaan sosionomi amk - kirkon nuorisotyönohjaaja Emilia Vuorela.
Viran koeaika on kuusi kuukautta, palkkaus Kirkon virka- ja
työehtosopimuksen mukainen 502 ja valitun on ennen palvelussuhteen
alkamista esitettävä hyväksyttävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2) sekä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitun on tarkoitus
aloittaa työt ennen kesää 2022.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee Salon seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan sosionomi amk - kirkon nuorisotyönohjaaja Emilia Vuorelan.
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Päätös
Toimenpiteet

tiedoksi Emilia Vuorela, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, LeenaMaija Rantala, Heli Leino, Vilho Routasalo
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä hallinto/kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.

Pöytäkirja

2/2022

3

23.02.2022
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 15

Henkilöstöpäällikön viran täyttäminen

Diaarinumero

43/01.01.01/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Salon seurakunnan henkilöstöpäällikön virka on ollut haettavana 23.01.2022
klo 24.00 mennessä. Hakuaikana seurakuntaan saapui kolmekymmentäviisi
hakemusta. Hakijoista yhdeksän kutsuttiin haastateltaviksi.
Haastattelijana toimi henkilöstötyöryhmä (Kari Niinistö, Pirjo Parviainen, Iiris
Määttänen, Hannu Pölönen, toimistopäällikkö Leena-Maija Rantala sekä
kirkkoherra Hukka). Haastattelut käytiin 3.-7.2.2022.
Henkilöstötyöryhmän yksimielinen näkemys on, että tehtävään tulisi valita
DanHatch Oy:n henkilöstöpäällikkö Tuija Tuovinen. Hän on valmistunut
Helsingin kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden maisteriksi (1995), sekä
opiskellut ratkaisukeskeistä työyhteisösovittelua Hgin
psykoterapiainstituutissa (2021).
Työkokemusta hänellä on henkilöstöhallintoon liittyen 17v5kk.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee Salon seurakunnan henkilöstöpäällikön virkaan KM
Tuija Tuovisen. Virantäytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran
palkan vaativuusluokka on 603.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tieto lähetetään: Viran hakijat, Tuija Tuovinen, Heli Leino

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 16

Aluekeskusrekisterin johtokunnan edustajien nimeäminen

Diaarinumero

40/00.06.01/2022

Esittelijä

Toimistopäällikkö Leena-Maija Rantala
Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on asettanut
kokouksessaan 9.2.2022 Aluekeskusrekisterille johtokunnan. AKR:n
osakasseurakunnat nimeävät johtokuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja yhden
varajäsenen.

Esitys

Kirkkoneuvosto nimeää Porin aluekeskusrekisterin johtokuntaan varsinaiseksi
jäseneksi kirkkoherran (Timo Hukka) ja varajäseneksi seurakuntatoimiston
toimistonhoitajan (Tanja Kaski)

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Porin aluekeskusrekisteri

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 17

Nuorten vaikuttajaryhmän toimintasuunnitelman hyväksyminen

Diaarinumero

41/00.01.02/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 1
Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa Nuorten
vaikuttajaryhmä. Päätöksen voimaantulo sidottiin uuden kirkkolain voimaantuloon. Koska
kirkkolakiuudistus on vielä kesken, ei kirkkojärjestyksen pykälä toistaiseksi ole seurakuntia
velvoittava. Kirkkolakiuudistuksen keskeneräisyys sinällään ei muuta tehtyä päätöstä eli sen
mukaan voi seurakunnissa jo aloittaa Nuorten vaikuttajaryhmien toiminnan.
Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi
tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää
yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin
vahvistamisesta, siitä että voi kokea olevansa osa itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä
kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin.
Nuorten vaikuttajaryhmät edustavat paikkakunnan nuoria seurakunnan päätöksenteossa.
Lisäksi niiden tarkoituksena on tiedottaa nuoria seurakunnan päätöksenteosta ja edistää
nuorten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.

Esitys

Salon
seurakuntaan
on
perustettu
9.11.2021
nuorten
vaikuttajaryhmä.
Perustamiskokouksessa olivat paikalla Neria Oranta, Henri Hanhimäki ja Diana RadulyBacka. He laativat ryhmälle toimintaohjeen. Nuorten vaikuttajaryhmä esittää, että
kirkkoneuvosto hyväksyy nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohjeen ja olemassaolon.

Päätös

Asia palautetaan kasvatustyön johtokunnan valmisteltavaksi.

Toimenpiteet

Tieto lähetetään Vilho Routasalo, Kasvatustyön johtokunta

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 21

Pohjan Voiman tarjous vuokrata seurakunnan maata aurinkoenergian
tuottamiseen

Diaarinumero

45/02.05.00/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Pohjan Voima on esittänyt tarjouksen, joka koskee n. 60-65 hehtaarin aluetta
Salon seurakunnan omistamasta maa-alueesta Perniöstä (no. 734-619-1-27).
Vs. kiinteistöpäällikkö Markku Johansson ja kirkkoherra Hukka ovat käyneet
alustavia keskusteluja Pohjan Voiman kanssa.
Johansson ja Hukka esittelevät kokouksessa yksityiskohtaisen
hankesuunnitelman sekä tarjouksen vuokrasopimukseksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaa vs. kiinteistöpäällikkö
Markku Johanssonin ja kirkkoherra Hukan jatkamaan yhteistyötä Pohjan
Voiman kanssa kohti tarjouksen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Lisäksi kirkkoneuvosto
edellyttää että sille toimitetaan selvitys aurinkovoimalahankkeen
ympäristövaikutuksista

Toimenpiteet

Tieto lähetetään Tomi Mäkipelto/Pohjan Voima

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 22

Herättäjän kesäjuhlat Salossa 4.-6.7.2025

Diaarinumero

46/04.09.00/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Herättäjän kesäjuhlat järjestetään perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Kesäjuhlat on järjestetty viimeksi Varsinais-Suomessa Turussa
1990 -luvun alussa.
Herättäjä -yhdistyksestä on kysytty Salon mahdollisuutta olla kesäjuhlien
tapahtumapaikkana vuonna 2025. Kesäjuhlat keräävät viikonlopun aikana n.
20-30 000 vierailijaa. Kesäjuhlien järjestämisessä tarvitaan laajaa
yhteistoimintaa järjestäjäpaikkakunnan kaupungin sekä ympäristön
seurakuntien kesken. Ilman Salon kaupungin vahvaa mukanaoloa järjestelyissä
ei juhlia kyetä järjestämään.
Mikäli Salon kaupunki sekä Paimion rovastikunnan seurakunnat sitoutuvat
yhdessä juhlien järjestämiseen, voi Salo osoittautua hyväksi juhlien
järjestämispaikkakunnaksi. Suunnitelma on käsiteltävänä Salon kaupungilla
sekä rovastikunnan seurakunnissa.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Herättäjän kesäjuhlien valmistelun ja
esittää kirkkovaltuustolle Salon seurakunnan osallistumisen juhlien
järjestämiseen, kun Salon kaupungin ja rovastikunnan muiden seurakuntien
sitoumukset ovat varmistuneet.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Herättäjä -yhdistys

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 23

Rakennemuutosta valmistelevan ohjausryhmän työskentely

Diaarinumero

44/00.01.00/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Arkkihiippakunnan tuomiokapituli asetti 13.1.2022 ohjausryhmän
selvittämään rakennemuutosta, joka koskee Martinkosken seurakunnan
mahdollista liittämistä Salon seurakuntaan.
Kirkkoneuvosto asetti Salonseurakunnan edustajat ohjausryhmään KN/1/2022
kokouksessa.
Ohjausryhmän ensimmäinen kokoontuminen oli 16.2.2022. Ohjausryhmän
jäsenet kertovat neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ohjausryhmän jäsenet kertoivat ensimmäisen kokouksen olleen tutustumista
Martinkosken seurakunnan toimintaan, talouteen ja tämänhetkiseen
tilanteeseen. Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 24

Investointien lisämääräraha kiinteistötraktorin hankintaa varten

Diaarinumero

15/02.06.00/2022

Esittelijä

Seurakuntapuutarhuri Markku Johansson
(Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta 8.2.2022 7§)
Talousarvion investointiosassa on varattu tälle vuodelle 120 000 € määrärahan
kiinteistötraktorin hankintaan.
Perniön hautausmaalla on tällä hetkellä käytössä Wille 455 merkkinen
kiinteistötraktori, joka annetaan vaihdossa. Sen käyttöönottovuosi on 2006 ja
käyttötunnit 7724 h.
Alustavat tarjoukset on pyydetty Lännen Tractors, Oy LAI-MU Ab, sekä
Wihuri Oy tekninen kauppa. Tarjoukset tuodaan kokoukseen.
Esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää hankkia
tarjousten perusteella edullisimman kiinteistötraktorin.
Päätös:
Tarjouksia tullut kaksi Lännen Tractors 163 221 € sekä
Wihuri Oy tekninen kauppa 152 612 €. Investointibudjettiin on varattu 120
000 € määräraha, koska tämä ylittää sen lähetetään käsiteltäväksi
kirkkoneuvostoon.

Kiinteistötraktorin hinta ylittää kansallisen kynnysarvon (60 000 eur, alv 0%),
joten hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää 40 000 euron
lisämääräärahan kiinteistötraktorin hankintaa varten.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 25

Luottamusmiesvalinnat tiedoksi

Diaarinumero

DSAL/18/01.00.01/2020

Esittelijä

Leena-Maija Rantala
Kirkon pääsopijajärjestöt ovat valinneet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
2022–2023 edustajansa seuraavasti:
Kirkon alan unioni (JHL ja Jyty)
Pääluottamusmies Taina Koski
Luottamusmies Jaana Koli
Juko ry
Pääluottamusmies Sanna Saramo
Luottamusmies Kai Ruha
Kirkon Alat ry
Luottamusmies Anne-Maaret Pesola
varaluottamusmies Jani Ursin

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 26

Muut asiat ja ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen
mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.
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§ 27
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen
valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Leena-Maija Rantala
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 28.2.2022
Jouko Siivo
pöytäkirjan tarkastaja

Annikka Viitaniemi
pöytäkirjan tarkastaja

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 1.3-15.3.2022.
Salossa _____._______2022

Leena-Maija Rantala
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden 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

13,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27

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

14,15,19,20

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. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. Päätökseen ei saa valittamalla tai oikaisuvaatimuksin hakea muutosta viranhaltija, joka on
jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus
panna asia vireille työtuomioistuimessa (KL 6:72 §), eikä myöskään työsuhteessa oleva
työntekijä. Muussa tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän
kuluessa sen tiedoksisaamisesta.
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. 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. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto
Torikatu 6, 24100 Salo
Torikatu 6, 24100 Salo
salonseurakunta@evl.fi
14,15,19,20

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 päätök-
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sestä 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.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköposti

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto
Torikatu 6, 24100 Salo
Torikatu 6, 24100 Salo
salonseurakunta@evl.fi

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.
Hankintaoikaisun 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, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
029 564 2414
turku.hao@oikeus.fi
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Hämeenkatu 13, 20500 Turku
PL 60, 20501 Turku
02 279 7001
turku.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 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.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

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.
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.
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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 (548/2007) 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 yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa 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
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

