SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

ESITYSLISTA
Pvm 28.10.2021

N:o
7/2021

PÖYTÄKIRJA
Pvm 28.10.2021

Sivu
1

To 28.10.2021 klo 18.00
Seurakuntakeskus, Simontie 6

Jäsenet

Marja Pyyny
Tihinen Maiju
Isokääntä Arto
Kestilä Kalevi
Kylmälä Raija
Pekkala Eero
Soutukorva Paula

puheenjohtaja, vs. kirkkoherra
kn varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Muut osallistujat

Pirneskoski Toivo
Laisalmi Kimmo
Jyrki Törmänen

kv:n puheenjohtaja
kv varapuheenjohtaja
vs. talouspäällikkö

Poissa

ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja

Marja Pyyny

Sihteeri

Jyrki Törmänen

LAILLISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälät: 96 - 105

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Paikka ja aika

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulkua vastaavaksi
Simossa 28.10.2021

Raija Kylmälä
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Paikka ja aika

Todistaa

Pöytäkirjan otteet
oikeaksi todistaa

Eero Pekkala

Simon kirkkoherranvirasto
Simontie 6, 95200 Simo
7.10. - 14.10.2021 ma-pe klo 09-13:00

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

SISÄLLYSLUETTELO
Laatimispäivämäärä
sivu
28.10.2021
2

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

28.10.2021
Seurakuntakeskus

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
sivu

Sisällys
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104

KOKOUKSEN AVAUS ...................................................................................................................... 3
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .................................................................. 3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ..................................................................................... 3
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ................................................................. 3
KIRKKOHERRAN VAALI .................................................................................................................. 4
ÄITIENPÄIVÄ KUNNIAMERKKI -LAUSUNTAPYYNTÖ .................................................................. 6
TIEDOKSIANNOT ............................................................................................................................ 7
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO .................................................................................................. 7
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS ..................................................................... 7
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN ........................................................................................................ 7

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

sivu 3

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

28.10.2021
Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

§ 96

KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitettiin laulamalla virrestä 369: 1-2 ja puheenjohtajan pitämällä
hartaudella.

§ 97

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto päättää kokouksen ajasta, paikasta ja
kutsumistavasta. Kirkkoneuvoston johtosäännön 5§:n mukaan kokouskutsu tulee
toimittaa jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokous on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Esitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 98

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän pöytäkirjan. Pöytäkirjan
tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Kirkkoneuvoston päätös:
Valittiin Raija Kylmälä ja Eero Pekkala

§ 99

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Valitusosoitus liitteenä.
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§ 100

KIRKKOHERRAN VAALI

KN 28.10.2021 / § 100
Liite 1 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 20.10.2021
Liite 2 Hakemus Laura Kinnunen
Liite 3 Hakemus Nona Lehtinen
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti Simon seurakunnan
kirkkoherran virka oli haettavana 14.10.2021 klo. 15:00 ja virkaan hakeneita oli kaksi:
teologian maisteri Laura Kinnunen ja teologian maisteri Nona Lehtinen.
Seurakunnassa, jossa varsinainen vaali tapahtuu kirkkovaltuustossa, lopullinen vastuu
asian valmistelusta ja päätösehdotuksen tekemisestä kuuluu kirkkoneuvostolle.
Tuomiokapituli on haastatellut hakijat kokouksessaan 20.10.2021 ja heidän
päätöksensä mukaisesti molemmat ovat kelvollisia hakemaan Simon seurakunnan
kirkkoherran virkaa.
Liitteenä molempien hakijoiden työhakemukset ja pöytäkirjaote kelpoisuuden
tutkimisesta. Pöytäkirjaote sisältää lausuntopyynnön Simon seurakunnan
kirkkovaltuustolle viran täyttöprosessin jatkoa koskevan päätöksen tekemistä varten.
Pyydetään Laura Kinnunen haastatteluun 17:45 ja Nona Lehtinen 18:30.
Molemmille haastateltaville varataan 30 min.

Haastattelujen jälkeen pidettiin 5 min neuvottelutauko.

Valitusosoitus liitteenä.
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vs. kirkkoherran esitys:
Esitetään, että kirkkoneuvosto suorittaa kirkkoherran virkaan hakeneiden
haastattelut. Haastattelujen jälkeen esitetään kirkkovaltuustolle, että se pyytää
tuomiokapitulilta esitetyn hakijan viranhoitomääräyksen Simon seurakunnan
kirkkoherran virkaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto haastatteli kirkkoherran virkaa hakeneet ja esittää yksimielisesti
kirkkovaltuustolle, että se pyytää tuomiokapitulilta Laura Kinnuselle
viranhoitomääräyksen Simon seurakunnan kirkkoherran virkaan.
Perusteluna Laura Kinnusen vahvuudeksi todettiin kauaskantoinen näkymä
pysyvyydestä ja rohkea kyky heittäytyä tilanteeseen.

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 101

ÄITIENPÄIVÄ KUNNIAMERKKI -LAUSUNTAPYYNTÖ

KN 28.10.2021 / § 101
Kohteliaimmin pyydän kirkkoneuvostolta puoltavaa lausuntoa Irma Tuulikki Mikkolalle
(s.29.01.1941) haettavaan äitienpäivä kunniamerkin hakemukseen.
Koska kunniamerkin hakijana on oma lapsi, Kirsi-Maarit Leinonen (s. 2602.1965),on
hakemukseen aluehallintovirastolle oltava kaksi (2) puoltavaa lausuntoa toisistaan
riippumattoman järjestön tai yhteisön taholta.
Simon sotaveteraanit ry on antanut puoltavan lausunnon kunniamerkin hakemukseen.
Irma Mikkola on ollut kirkkoneuvoston jäsen vuosina 1995-1998, lähetystyön johtokunnan
jäsen vuosina 1989-1990 ja 1999-2002. Hän on ollut myös kirkkokuoron jäsen vuoteen 2020
saakka. Hän on ollut aktiivinen seurakunnan lähetys- ja hyväntekeväisyystyössä.
Irma Mikkolalle on annettu seurakuntatyön pronssinen ansiomerkki tunnustukseksi
pitkäaikaisesta seurakunta ja muusta kristillisestä toiminnasta vuonna 2002.
Kohteliaimmin
Kirsi-Maarit Leinonen

vs. kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Simon seurakunta puoltaa Irma Tuulikki Mikkolalle
(s.29.01.1941) esitetyn äitienpäivä kunniamerkin lausuntoa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että se puoltaa Irma Tuulikki Mikkolalle esitetyn äitienpäivä
kunniamerkin lausuntoa.

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 102

TIEDOKSIANNOT

Esitys:
- Taloussihteeri kertoi, että ison kirkon kuntatarkoitus on suoritettu mutta
loppuraporttia ei ole vielä saatu

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedon saaduksi.

§ 103

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
Kirkkoherran esitys:
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 29.10. – 05.11.2021 ma - pe klo 09:00 - 12:00 välisenä
aikana kirkkoherranvirastossa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 104

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoherran esitys:
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoite liitteenä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 105

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:30

Valitusosoitus liitteenä.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Simon seurakunta
Kirkkoneuvosto
Kokouspäivämäärä 6.10.2021, § 104

1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2
momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n
2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta
ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 100
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. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä
saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka
viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua
sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 §
2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee
väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

Valitusosoitus liitteenä.
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3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka
koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai
muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6
§:n 2 momentti).
5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa
tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo
ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa
laskettuna ovat:
– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
– 150 000 € (rakennusurakat);
– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät:

2. OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Simon kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Simontie 6
Postiosoite: 95200 Simo
Sähköposti: simon.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:

Valitusosoitus liitteenä.
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3. HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Simon seurakunta / kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Simontie 6
Postiosoite: 95200 Simo
Sähköposti: simon.seurakunta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun
ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin
katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
Valitusosoitus liitteenä.
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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.

4. VALITUSOSOITUS
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4
Postiosoite: 90101 Oulu
Sähköposti: oulu.hao@om.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Ojakatu 1
Postiosoite: 90100 Oulu
Sähköposti:

Valitusosoitus liitteenä.
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Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
a) Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen
hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30
päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa
hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
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ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida
saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n
nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

5. VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN
JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja yhteystiedot
– postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– vaatimusten perustelut
– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa
tilanteissa.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle
silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten,
että viestiä voidaan käsitellä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä
säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n
mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €.
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1
miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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