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Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
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95 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän
kuin puolet jäsenistä.
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle 9.12.2020 sähköpostitse. Kokouksessa on läsnä 11/11 jäsentä.
Esitys:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

96 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorotellen.
Pöytäkirjan
tarkastusvuorossa ovat Hannu Niemelä ja Mari Niemelä. Tarkastus on heti kokouksen
jälkeen.
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Niemelä ja Mari Niemelä.

97 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi esitetään hyväksyttäväksi kokouskutsun esityslistan mukaiset asiat sekä
mahdolliset muut asiat.
Esitys:

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin työjärjestys seuraavalla muutoksella:
102 § Raution kirkon lämmityskanavien eristäminen
103 § Muut asiat
104 § Tiedoksi
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98 § NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kalajoen seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka oli haettavana ja hakuaika päättyi
26.11.2020. Virkaa haki 7 hakijaa. Hakijat ja heitä koskevat tiedot koulutuksesta ja
työkokemuksesta liitteessä. (Liite 1. Yhteenveto nuorisotyönohjaajan viran hakijoista.)
Johtoryhmä päätti kutsua 6 hakijaa haastatteluun, joista kaksi perui tulonsa, kun olivat
saaneet muualta työtarjoukset.
Haastattelut suoritettiin 7.12.2020. Haastattelutyöryhmän muodostivat Esa Rahja,
Teuvo Tuorila, Marja Ojala, Riika Nevanperä ja Kari Lauri. Haastatteluun saapui neljä
hakijaa. Kaikille tehtiin samat kysymykset sekä tilanteessa esille tulleet täydentävät
kysymykset. [Henkilöarviointi salassapidettävä]
Muiden hakijoiden osalta työryhmä toteaa, että kaikki hakijat osoittivat hyvää
kiinnostusta auki olevan viran tehtäväaluetta kohtaan.
Kaikilla hakijoilla olisi
lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet onnistua viran hoitamisessa.
Virkaan liittyy 6 kk:n koeaika.
Valinta on ehdollinen, kunnes valittu esittää
hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto valitsee Kalajoen seurakunnan nuorisotyönohjaajan
virkaan Katja Pudaksen 1.1.2021 alkaen. Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes
valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen. Virkaan
liittyy 6 kk koeaika.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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99 § MÄÄRÄAIKAISEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kalajoen seurakunnan ja Himangan kappeliseurakuntaan sijoittava määräaikainen
nuorisotyönohjaajan virkaan oli kolme hakijaa. Haastatteluun johtoryhmä päätti kutsua
kaksi hakijaa.
Haastattelut suoritettiin 8.12.2020 Himangan seurakuntakodilla.
Haastatteluryhmän muodostivat Himangan kappeliseurakunnan edustajat: Vuokko
Peltola, Päivä Kivelä, Ville Yrjänä sekä johtoryhmästä Teuvo Tuorila, Riika Nevanperä ja
Kari Lauri.
Himangan kappelineuvostolta pyydettiin virantäytöstä lausunto kirkkoneuvostolle, joka
on tämän pykälän liitteenä. (Pöytäkirjaote Himangan kappeliseurakunnan kokouksesta
8.12.2020)
[Henkilöarviointi salassapidettävä]
Lisäksi työryhmä toteaa, että molemmilla hakijoilla on lähtökohtaisesti hyvät
mahdollisuudet onnistua ko. viran hoitamisessa.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto päättää määräaikaisen viran täyttämisestä.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti pitkän ja perusteellisen keskustelun jälkeen jättää
määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran täyttämättä hakijoiden vähäisyyden vuoksi.
Virka laitetaan uudelleen haettavaksi toukokuussa 2021.
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100 § KANTTORI ANNUKKA PALOLAN OPINTOVAPAAHAKEMUS
Annukka Palola hakee opintovapaata Kalajoen seurakunnan kanttorin virasta.
Työntekijällä on oikeus opintovapaaseen, mikäli opintovapaan myöntämisen ehdot
täyttyvät. Pääasiallisena ehtona opintovapaalle on, että ”0pintovapaa voidaan myöntää
opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. (Opintovapaalaki 5§) Palola on
hakeutunut luokanopettajan koulutukseen.
Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai
useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin
rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden
aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Samoin työntekijällä on oikeus yhteensä
enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde
samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme
kuukautta. (Opintovapaalaki 4 §)
Kalajoen seurakunnan osalta Palolan opintovapaasta ei tässä tilanteessa aiheudu
seurakunnalle isoja ongelmia, koska elämme todennäköisesti koko kevään erilaisten
koronarajoitusten alla.
Sijaisia tarvitsemme kirkollisiin toimituksiin lomien ja
viikonvaihteen ajaksi, mutta saattaa olla, että selviämme toimituspalkkiosijaisilla
kanttorisijaisilla kevään aikana.
Tilannetta seurataan ja asiaan palataan heti, jos
pitempiaikaista sijaista tarvitaan.
Liitteenä Annukka Palolan hakemus opintovapaaseen.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Annukka Palolalle opintovapaan 12.1.31.5.2021 väliselle ajalle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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101 § Himangan kirkon penkkien ja lattian maalausurakoitsijan valinta
Himangan kirkon lattia ja penkit on jätetty kirkon sisätilamaalauksessa vuosina 20102011 maalaamatta. Tuolloin lattiaa jäätiin seuraamaan, tarvitseeko sille tehdä isompaa
korjaustyötä, tarvitseeko se esimerkiksi lisäeristystä. Myöhemmin on todettu että lattia
ei tarvitse kuin uuden maalipinnan. Kirkon sisätilojen katselmoinnissa todettiin, että
myös penkit ovat hyvin kuluneet. Vuoden 2010-2011 maalaussuunnitelmista löydettiin
penkeille uusi värimaailma, joka on nähtävissä jo alttarialueella puhujan pöntössä ja
suntion penkissä; valkoista ja vaalean harmaata konsolissa, penkit vaalean harmaalla ja
sen koristekuviot tumman harmaalla.
Kalajoen seurakunta on pyytänyt Himangan kirkon penkkien ja lattian maalauksesta
tarjoukset. Tarjoukset on saatu kahdelta, tarjousten avauspöytäkirja ohessa.
Maalausliike Porkamaa & Kallio Oy:n tarjous on 68 137 € (sis alv 24 %), Ratora Oy:n
19 800 € + urkujen suojaus noin 4 tuntia työtä, tuntihinta 47,50 € (sis alv 24%).
Maalaustyö on mahdollista aloittaa ja molemmat tarjoajat ovat valmiit aloittamaan työn
tammikuussa.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto valitsee Himangan kirkon penkkien
maalausurakoitsijaksi Ratora Oy:n, jonka tarjous työstä on edullisempi.

ja

lattian

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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102 § RAUTION KIRKON LÄMMITYSKANAVIEN ERISTÄMINEN
Raution kirkon lämmitystavan muuttamisen öljylämmityksestä maalämpöön yhteydessä
rakennustoimikunta keskusteli Raution kirkon lattian eristyksestä, lattiassa on kylmän
tuntia. Rakennustoimikunnan jäsen Hannu Niemelä kävi Timo Keskisipilän kanssa
katselmoimassa 5.11.2020 Raution kirkon alla olevan tilan, katselmoinnissa huomattiin,
että ilmanvaihtokanavat on eristetty puutteellisesti. Kanavistossa on selviä aukkoja joissa ei
ole eristystä ollenkaan. Pannuhuoneesta lähtevä lämmin ilma ei voi pysy lämpimänä
viimeiseen puhaltimeen, eteiseen, saakka. Kanavat on ripustettu kirkon alle alapohjasta ja
paikoitellen kanavan ripustusta on tarpeen korjata. Raportti katselmuksesta liitteenä.
Kirkon vintillä katselmuksessa todettiin pääsääntöisesti olevan puhalluseristettä riittävästi.
Ainoastaan katon vinojen osien kohdalla näytti olevan lisäeristystarvetta. Työtila on ahdas
ja lähes mahdoton työskennellä. Katon eristäminen on syytä jättää siihen, kun kirkon katto
tullaan tulevaisuudessa uusimaan.
Kanavien eristyksestä on konsultoitu LVI-insinööritoimisto Mäkelä Oy / Pirkko Karjalaa, joka
on tehnyt lämmitysmuutoksesta suunnitelman. Karjalan on antanut ohjeistuksen kanavien
eristykseen seuraavasti:
Kaikki vanhat lämpöeristeet puretaan ja uudet eristeet asennetaan seuraavasti: kanavan
ympärille asennetaan 50 mm villaeristettä ja toinen kerros 50 mm villaeristettä,
alumiinifolio pintaan ja saumat teipataan. Eristeet asennetaan limittäin huolella niin, että
rakoja ei jää näkyviin. Erittäin ahtaassa paikassa konehuoneesta lähtevään kanavaan
voidaan käyttää esim. Armaflex 19 mm, myös tiiviisti asennettuna ja muutetaan heti
villaeristeeksi, kun se mahtuu olemaan. Kanavien ripustusta voidaan joutua korjaamaan
paikoittain.
Tarjous kanavien eristämisestä Karjalan ohjeistuksen mukaan on pyydetty Keskisipilät
Oy:ltä. Tarjous ja liite ohessa. Tarjouksessa on huomioitu 50 mm vuorivillan asennus
kahteen kertaan, alumiinipaperilla vuorattuna, saumat eri kohtiin ja teipattuna. Lisäksi noin
15 metrin matka on ripustettava alapohjaan uudelleen, nyt kanava on puisten tellinkien
päällä. Urakkatarjouksessa materiaalin osuus on 6800 € (alv 0%) ja työn osuus 19400 €.
Keskisipilän mukaan työn osuus nousee korkeaksi vaikeiden olosuhteiden vuoksi, ahtaassa
ryömintätilassa materiaalit on kuljetettava yksitellen molempiin suuntiin sekä työkaluina
on käytettävä käsityökaluja.
Esitys (tp): Hyväksytään Keskisipilän urakkatarjous Raution kirkon lämmityskanavien
eristämisestä, hintaan 32 488 € (sis alv 24%).
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Lisäksi kirkkoneuvosto valtuutti
talouspäällikön neuvottelemaan Raution kirkon alapohjan eristämisestä Keskisipilät Oy:n
kanssa.
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103 § RAUTION KIRKON LÄMMITYKSEN MUUTTAMINEN MAALÄMPÖÖN –INVESTOINNIN
LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2020
Vuodelle 2021 on suunniteltu ja investointeihin varattu Raution kirkon öljylämmityksen
muuttaminen maalämpöön. Investoinnille on haettu ja saatu energia-avustusta
kirkkohallitukselta 21 850 € ja päätetty hakea rakennusavustusta.
Jotta investoinnille on voitu hakea rahoitusta ja se saadaan tehtyä vuonna 2021,
suunnittelu on toteutettu syksyllä 2020. Kuluja investoinnille on tullut yhteensä 14 745,38
euroa; suunnittelusta (LVI-insinööritoimisto Mäkelä Oy) 8 202,60 euroa, koekaivon
poraamisesta (Alavieskan LVI Oy) 6 480 euroa ja monistuskuluja (Monisto Oy) 62,78 €.
Investoinnille ei oltu varattu varoja vuodelle 2020.
Esitys (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 15.000 euron lisätalousarvion. Kulut
on maksettu seurakunnan kassavaroista.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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104 § TIEDOKSI
Kirkkovaltuuston kokous 12.1.2021 klo 19 Kalajoen seurakuntakodilla.

105 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antaa kirkkolain 24 §:n mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:25.
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Kalajoen seurakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

16.12.2020

105

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016,
hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 95,96,97,100,103,104
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
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 8 a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Plassintie 2, 85100 Kalajoki
Postiosoite: Plassintie 2, 85100 Kalajoki
Sähköposti: taloustoimisto.kalajokisrk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 98,99,101,102
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.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan
käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
1

Liitetään pöytäkirjaan

–
–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Kalajoen seurakunta, kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Plassintie 2, 85100 Kalajoki
Postiosoite: Plassintie 2, 85100 Kalajoki
Sähköposti: taloustoimisto.kalajokisrk@evl.fi
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.

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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Telekopio: 029 564 2841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

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

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Hallituskatu 3, 90100 OULU
Postiosoite: PL 85, 90101 OULU
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli@evl.fi

 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.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.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta
Liitetään pöytäkirjaan

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 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 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.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– 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.
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