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§ 41

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

Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Karoliina Kankaanpää ja Jari
Laiho
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 25.4.2022 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.4.–
10.5.2022 ma–to klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karoliina Kanjaanpää ja Jari Laiho.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 25.4.2022 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.4.–
10.5.2022 ma–to klo 9–13.

Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 42

Salon seurakunnan puhe- ja mobiililaitepalveluiden hankinta

Diaarinumero

115/02.06.01/2021

Esittelijä

Leena-Maija Rantala

Liite

Liite 1, tarjousten vertailu
Hankintayksikkö pyysi tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta:
Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne, mobiilidata ja mobiilivaihde
Tavoitettavuuspalvelut
Optiona pyydettiin tarjoamaan seuraavia palveluita:
Asiantuntijatyö
Mobiililaitteet
JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SOVELLETTU
HANKINTAMENETTELY
Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista 1397/2016.
Menettelytapana on:
Kansallisen arvon ylittävä avoin menettely
TARJOUSKILPAILUN VAIHEET
Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa
(www.hankintailmoitukset.fi) 2.3.2022 ja tarjousasiakirjat asetettiin saataville
sähköisesti ilmoituksen yhteydessä.
Toimittajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä hankinnasta 14.3.2022 asti.
Saadut kysymykset vastauksineen julkaistiin anonyymisti HILMA-palvelussa.
TARJOUSTEN AVAUS
Tarjoukset piti jättää HILMA-palvelussa 24.3.2022 klo 12.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:
DNA Oyj
Telia Finland Oyj
TARJOUKSIEN TARKASTAMINEN
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Hankintayksikkö tarkisti tarjouspyynnössä asetettujen vaatimuksien
täyttymisen. Toimittajat täyttivät tarjoajille asetetut kelpoisuusehdot ja annetut
tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
TARJOUSTEN VERTAILU
Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti tarjouskilpailussa sovellettiin
seuraavia vertailuperusteita: hankintayksikkö valitsee toimittajaksi
kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi katsomansa ratkaisun, joka muodostuu
yhden tarjoajan kokonaisuudesta.
Kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu muodostuu vähimmäisvaatimukset
täyttävien tarjousten pisteytystaulukossa (Liite 1) suoritetun laatu- ja
kustannusvertailun perusteella. Painotusperusteet on ilmoitettu
pisteytystaulukossa.
Hankintaprosessissa avustamassa on ollut konsulttitoimisto Learnpoint Oy.
TARJOUSTEN VERTAILUN TULOKSET
Tarjoukset vertailtiin edellä mainituin vertailukriteerein ja vertailun perusteella
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Telia Finland Oyj.
Tarjousten vertailu ja pisteiden perustelut esitetään päätöksen liitteenä 1.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä, että palvelut hankitaan parhaan tarjouksen
tehneeltä Telia Finland Oyj:ltä. Palvelun toimittamisen valmistelu alkaa,
kun hankintasopimus on allekirjoitettu.
Sopimusaika on neljä (4) vuotta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus markkinaoikeuteen liitetään
pöytäkirjanotteeseen.
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§ 43

Vuosilomat 2022

Diaarinumero

DSAL/124/01.01.02/2019

Esittelijä

Esittelijä Leena-Maija Rantala

Liite

Liite 2, Vuosilomasuunnitelma

Esityslistan liitteenä on lista vuosilomien kertymistä ja ehdotus
vuosilomajärjestykseksi lomakaudelle 1.5. - 30.9.2022.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy lomasuunnitelman liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Ote lähetetään tms. tieto
Muutoksenhaku Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 44

Torikatu 6 kerrostalokiinteistön myynti

Diaarinumero

63/03.01.01/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka

Liite

Esisopimus Torikatu 6 kerrostalon myynti
Kirkkoneuvosto 30.3.2022
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 4/2019 (25.9.2019) § 36, että ”SaloUskelan
alueen seurakuntakodeista (Ollikka, Paunala ja Mahlakankare) voidaan luopua sen
jälkeen, kun Torikadun uudisrakennus valmistuu, samoin Rummunlyöjänkadun
kerrostalosta”. Kun kyseessä on useita kiinteistöjä, joiden myyntiaika ja -hinta on
vaikeasti arvioitavissa, on kirkkoneuvoston syytä aloittaa kirkkovaltuuston päätöksen
mukaiset myyntiin johtavat toimenpiteet mahdollisimman nopeasti. (KN 28.4.2021,
§34)
Seurakunta on saanut Torikatu 6 kerrostalokiinteistöä koskevan ostotarjouksen.
Ostotarjous esitellään liikesalaisuuden säilyttämiseksi kirkkoneuvoston kokouksessa.
Seurakuntaan oli saapunut esityslistan lähettämisen jälkeen toinen ostotarjous.
Tarjoukset olivat lähes samansuuruiset. Tarjouksien sisältö oli kuitenkin erilainen
ehtojen osalta ja niiden sisällöstä on vielä hyvä neuvotella ostajaehdokkaiden kanssa.
Kirkkoherra muutti päätösesitystään seuraavasti:
Esitys
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran käymään neuvotteluja
ostajaehdokkaiden kanssa seurakunnan kokonaisetu huomioiden.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan allekirjoittamaan
esisopimuksen kiinteistön Torikatu 6 myynnistä kokouksessa käsiteltyjen
kirjallisten ostotarjousten pohjalta. Tarjoukset lähetetään luottamuksellisesti
puheenjohtajistolle valtuustoryhmien käsittelyä varten kirkkoneuvoston
kokousta edeltävänä päivänä.

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kaupan, jolla
Torikatu 6 kerrostalo myydään korkeimman tarjouksen tehneelle
perustettavalle yhtiölle 1.050.000 euron hintaan. Kirkkoneuvosto valtuuttaa
yksimielisesti kirkkoherra Timo Hukan allekirjoittamaan esisopimuksen
kaupasta Salon seurakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

20.04.2022
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 45

Henkilöstöasia

4/2022

6

Pöytäkirja

4/2022

7

20.04.2022
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 46

Vuoden 2023 rippikoulujen hinnasto

Diaarinumero

77/02.00.01/2022

Esittelijä

Kirkkoherra Timo Hukka
Ensi vuonna rippikouluja vietetään 19 ryhmässä.
Leireinä ja päiväripareina.
Teemarippikouluina tarjotaan kolmea vaihtoehtoa:
Laskettelurippikoulu Ylläksellä talvilomalla
Tunturirippikoulu Pyhätunturilla kesällä
Luova rippikoulu Naarilassa kesällä
Laskettelurippikouluun ja tunturirippikouluun on edullisempi hinta Salon
seurakunnan alueella asuvilla kuin ulkopaikkakuntalaisilla. Tällä ohjataan
kysyntää erityisesti oman seurakunnan alueella asuville.
Ehdotus rippikoulujen hinnastoksi vuonna 2023:
Rippileirit 10€/ leirivuorokausi
Päivärippikoulu 0€
Luova rippikoulu 120€
Tunturiripari 400€ (muilta kuin salolaisilta 500€)
Lasketteluripari 600€ (muilta kuin salolaisilta 760€)

Esitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa hinnaston mukaiset maksut rippikouluille vuodeksi
2023

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 47

Suositus Toimituspalkkioista

Diaarinumero

DSAL/81/01.02.02/2022

Esittelijä

Leena-Maija Rantala

Liite

Liite 3 Suositus toimituspalkkioista
Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKO ry. ja Kirkon alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat
toimituspalkkiota liitteenä olevan suositussopimuksen mukaisesti
sopimuksessa sanotuista toimituksista ja tehtävistä.
Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston päätöksellä.

Suositus on voimassa 1.3.2022 lukien.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
toimituspalkkiosuosituksen KirVESTES 2022-2024 mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 48

Avustusanomukset testamenttivaroista

Diaarinumero

72/04.04.03/2022

Esittelijä

Leena-Maija Rantala
Kuusjoen alueneuvosto 6.4.2022
AVUSTUSANOMUKSET KÖNÖSEN TESTAMENTTIRAHASTOSTA
Nuorten lähetysprojekti ”Miimillä Maailmalle” on anonut 800 euron avustusta
Madridin matkaan ja opiskelija Eeli Hellsten 1000 euron avustusta Kanadan
matkaan. Alueneuvosto keskustelee asiasta ja päättää avustusten myöntämisestä.
Hakemukset liitteenä.
Päätös: Alueneuvosto päätti myöntää Könösen testamenttirahastosta 1000 euroa Eeli
Hellstenin matkakustannuksiin ja edellyttää, että Eeli tulee matkan jälkeen vieraaksi
johonkin seurakunnan tilaisuuteen. Salon nuorten lähetysprojektia ei päätetty tukea.
Lisäksi alueneuvosto esitti, että testamenttivaroja voitaisiin käyttää Kuusjoen alueen
lapsi- ja nuorisotyön erilaisiin projekteihin tai muuhun toimintaan. Erityisesti esille
nousi ensi vuonna vietettävä kirkon juhlavuosi. Alueneuvosto pyysi alueen
työntekijöitä pohtimaan, mitä varoilla voitaisiin tehdä
Perttelin alueneuvosto 7.4.2022
AVUSTUSANOMUS NUORTEN LÄHETYSPROJEKTIIN
Nuorten Miimillä maailmalle -projekti on anonut Perttelin alueneuvostolta 800 euron
avustusta Ester Boehmin testamenttivaroista Madridin matkalle.
Päätös: Alueneuvosto päätti myöntää avustuksen 800 euron suuruisena ja pyytää,
että ryhmä tai osa siitä vierailisi matkan jälkeen jumalanpalveluksessa tai muussa
seurakunnan tilaisuudessa tuoden terveisiä matkalta.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää myöntää avustuksia alueneuvostojen esityksen
mukaan seuraavasti:
Könösen testamenttirahastosta Eeli Hellstenille 1000 eur
Ester Boehmin testamenttivaroista nuorten Madridin matkaan 800 eur

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 50

Muut asiat ja ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen
mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.
Jari Laiho kertoi kiinteistöpuolen asioista seuraavaa:
- seurakuntatalon rakentaminen on edennyt suunnitellusti, aikataulu on
vähän jäljessä.
- Kuusjoen kirkkoon varattujen investointimäärärahojen käyttöä on tarkoitus
suunnitella ihan lähiaikoina.
Kirkkoherra Timo Hukka tiedotti seuraavia asioita:
- Perniön aurinkovoimalahankkeen neuvotteluja on käyty ELY-keskuksen ja
Pohjan Voima Oy:n kanssa. Ympäristöselvitykset asiassa ovat edelleen
käynnissä
- Seurakunnan kiinteistöstrategia on valmistumassa suunnitellusti DI Juha
Äijälän johdolla. Asiaa käydään laajemmin läpi touko-kesäkuussa
pidettävässä kirkkovaltuuston iltakoulussa.
- Haudanhoitokukkien hinnat tulevat nousemaan johtuen kasvihuoneiden
kohonneista lämmityskustannuksista.
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§ 51
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen
valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
puheenjohtaja

Leena-Maija Rantala
pöytäkirjan pitäjä

Jouko Siivo
puheenjohtaja §48
Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 25,4.2022
Karoliina Kankaanpää
pöytäkirjan tarkastaja

Jari Laiho
pöytäkirjan tarkastaja

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 26.4 - ______/_________.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
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
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

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto
Torikatu 6, 24100 Salo
Torikatu 6, 24100 Salo
salonseurakunta@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 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 €

