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§ 43

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Anna-Kaisa Hautala avasi kokouksen klo 17:10
ja piti alkuhartauden.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kutsu kokoukseen asialistoineen
on lähetettävä viikkoa ennen kokousta. Kutsut on lähetetty viimeistään
21.05.2019.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla. (KL 7 luku 4.§ 1 mon.)
Esitys (A-KH):

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla 9 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön kuudennen §:n mukaan
pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa.
Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjantarkastajat on valittu
aakkosjärjestyksessä vuoron perään.
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Säkylän kirkkoherranvirastossa 5. – 19.6.2019 viraston aukioloaikoina.
Esitys ( A-KH):

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Jaspa ja Kullervo Kauppi.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Jaspa ja Kullervo Kauppi.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Työjärjestys hyväksyttiin.
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§ 44

Kolehtisuunnitelma 1.6.-15.9.2019 15.9.2019

Diaarinumero
Esittelijä

Kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.6. – 30.9.2019 on valmisteltu Kirkkohallituksen
yleiskirjeen 12/2018 pohjalta. Yleiskirjeessä määrätään valtakunnalliset
ja hiippakunnalliset kolehdit sekä annetaan suosituksia kolehtikohteista.
Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin alkuperäinen
tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja
avun tarpeessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä
kolehtia seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota
varten on olemassa kirkollisvero.
Osa kolehdeista jää seurakunnan vapaasti määrättäväksi. Vapaasti
määrättävät kolehtikohteet on merkitty kolehtisuunnitelmaan, joka lähetetään
liitteenä 10. Kolehdin voi siirtää seuraavaan mahdolliseen vapaaseen
kolehtipyhään
seurakunnan
kirkkopyhästä
ja
jumalanpalveluksen
vastuuryhmästä johtuvista syistä. Tällaiset erityiset syyt ovat sallittuja
Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan. Siirtoja on yleensä jonkin verran tehty
ja ne on kirjattu
suunnitelmaan.
Kirkkoherralle on yleensä myönnetty oikeus muuttaa hyväksyttyä
kolehtisuunnitelmaa painavista, ajankohtaisista syistä, joita ovat yleensä
olleet luonnonkatastrofit tai suuret onnettomuudet. Kolehti näistä aiheutuneen
kärsimyksen lieventämiseen on kohdennettu yleensä Kirkon ulkomaanavun
kautta.

Esitys

1. Hyväksytään kolehtisuunnitelma liitteen 1 mukaisena.
2. Myönnetään kirkkoherralle oikeus tehdä muutoksia painavista,
ajankohtaisista syistä tai vaihtaa kolehtien ajankohtaa erityisestä,
seurakunnan kirkkopyhästä tai jumalanpalveluksen vastuuryhmästä
johtuvasta syystä.

Päätös

Esityksen mukaan

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 45

Iso-Vimman kerhotilan myynti

Diaarinumero

DSÄK/16/00.02.07/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Tuula Hievanen
Iso-Vimman päiväkoti Onnimanni valmistui vuonna 1980. Päiväkodin
rakennuttivat Säkylän kunta ja Säkylän seurakunta. Myös Lännen Tehtaat
(nyk. Apetit Oyj) osallistui suunnittelukustannuksiin. Suunnittelijoina olivat
arkkitehdit Timo Airas ja Kari Järvinen. Maa-alueen omistaa Lännen Tehtaat
Oyj (nyk. Apetit Oyj). Kohteella on merkittäviä rakennustaiteellisia ja
maisemallisia arvoja.
Huoneilmaongelmien johdosta kunta siirsi päiväkotitoiminnot muualle.
Myöskään seurakunnan kerhotila ei ole ollut seurakunnan käytössä useaan
vuoteen. Kerhotilaa käyttää tällä hetkellä paikallinen 4H-yhdistys
koiratoiminnassaan. Yhdistyksen kanssa ei ole kirjallista sopimusta.
Kiinteistön rakennukset on määrätty suojeltaviksi rakennusperintölain nojalla.
Suojeltuja rakennuksia ei saa purkaa. ELY-keskus on antanut rakennuksille
suojelumääräyksiä. Säkylän kunta ja Säkylä-Köyliön seurakunta ovat
antaneet suojelupäätösvalmisteluun aikanaan lausuntonsa, jossa toteavat,
että rakennuksen kunto vaatii paljon korjaamista, eikä kunnalla ja
seurakunnalla ole varoja tehdä vaadittavia korjauksia eikä varoja ylläpitää
rakennuksen nykyistä kuntoa.
Säkylän kunta päätti vuoden 2018 lopulla laittaa päiväkoti myyntiin tarjousten
perusteella. Seurakunta on mukana myynnissä oman kerhotilansa osalta.
Seurakunnan kiinteistöstrategiaan on kirjattu, että kerhotilasta luovutaan
vuoden 2019 aikana.
Seurakunta voi myydä kiinteistöjään joko julkisen tarjouskilpailun tai
asiantuntijalausuntojen perusteella. Ensisijaisesti tulisi käyttää julkista
tarjouskilpailua. Jos myynnistä on ilmoitettu riittävän laajasti ja kohde on ollut
myytävänä riittävän pitkään, voidaan katsoa, että kohteen käypä arvo tulee
selvitetyksi myyntimenettelyssä. Tässä tapauksessa kohde on ollut kunnan
toimesta julkisessa tarjouskilpailussa loppuvuodesta 2018 lähtien.
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 06.05.2019, että Päiväkoti Onnimanni
myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle. Tarjoushinta on 15 500 euroa.
Kunnan tavoite on, että kauppakirja allekirjoitetaan mahdollisimman pian.
Seurakunnan kerhotilan osalta kauppahinta ja omistusoikeus siirtyy vasta
sitten, kun seurakunnan myyntipäätökset ovat saaneet lainvoiman.
Kauppahinta jakaantuu tilojen neliöiden mukaan. Kunnan päiväkoti on 461 m2
ja seurakunnan kerhotila 91 m2. Kauppahinta jakaantuu siten niin, että
kunnan osuus 12 942,50 e ja seurakunnan osuus 2 557,50 e.
Iso-Vimman kerhotila sijaitsee vuokratontilla, joten kyse ei ole kirkkolaissa
tarkoitettua kiinteän omaisuuden myyntiä. Näin ollen ei myöskään alistusasia.
Kyse on irtaimen omaisuuden myynnistä ja siitä päättää kirkkoneuvosto
(Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 luku 10 § 4-kohta).
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Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy kerhotilan myynnin ja siitä tehdyn ostotarjouksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Muutoksenhaku

Päätökseen voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 46

Ostotarjous Lehmuunkuja 15 määräalasta 12 (rantatontti)

Diaarinumero

DSÄK/17/00.02.07/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Tuula Hievanen
Kirkko-Lehmuun asemakaavan muutos ja laajennus on tullut voimaan
kunnanvaltuuston päätöksellä 14.05.2018. Tässä yhteydessä seurakunnan
tilasta 783-401-17-4 Pappila muodostettiin neljä määräalaa rantatonteiksi ja
kaksi omakotitonteiksi. Määräalat muodostavat kolme rantatonttia no:t 10-12
korttelissa 192, rantatontin no 1 korttelissa 190 sekä kaksi omakotitonttia no:t
1-2 korttelissa 189.
Kirkkoneuvosto käsitteli määräalojen myyntiasiaa kokouksessaan 20.09.2018
ja päätti, että määräalat laitetaan myyntiin määritellyin pohjahinnoin. Myynti
tapahtuu tarjouskilpailulla. Välityssopimus tehtiin Euran asuntopalvelu Oy:n
kanssa 17.10.2018.
Määräalasta no 12 on jätetty yksi tarjous päivämäärällä 16.04.2019.
Tarjoushinta on 55 000 euroa pohjahinnan ollessa 80 000 euroa. Lisäksi
tarjoukseen on kirjattu ehtona, että kunnallistekniikka ja tie on rakennettu
tontin rajalle. Kunta rakentaa vesi- ja viemäriverkon tontin rajalle.
Tien rakentamisesta seurakunnan toimesta ei ole käyty keskustelua siinä
vaiheessa, kun määräalat päätettiin laittaa myyntiin. Tien rakentaminen
maksaa alustavien arvioiden mukaan n. 10 000 - 15 000 euroa. Tien
rakentaminen tonteille ja kunnallistekniikan olemassaolo saattaisi lisätä
kiinnostusta tontteja kohtaan.
Kiinteistötyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 10.05.2019 ja päätyi
esittämään, että seurakunta rakentaa tien tonteille edellyttäen, että
kirkkovaltuusto myöntää siihen määrärahat. Kiinteistötyöryhmän yksimielinen
kanta on, ettei ostotarjousta tule hyväksyä tarjottuun hintaan.

Esitys

1. Kirkkoneuvosto ei hyväksy määräalasta 12 tehtyä ostotarjousta.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää 15 000 euron
määrärahan tien rakentamiseen Lehmuunkujan määräaloille (rantatontit).

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätöksen kohdasta 1 voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Päätöksen kohdasta 2 ei voida tehdä oikaisuvaatimusta.
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§ 47

Köyliön kirkkomaan hautausmaakierros

Diaarinumero

DSÄK/18/00.02.07/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Tuula Hievanen
Suntio Iiris Sukari esitteli kiinteistötyöryhmän kokouksessa 10.05.2019
hautausmaiden puiden ja pensaiden hoitosuunnitelmaa. Köyliön
hautausmaalla on muutamia vanhoja ja huonokuntoisia puita, joiden
poistaminen alkaa olla ajankohtaista huonon kunnon vuoksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto tekee poistettavien puiden osalta hautausmaakierroksen ja
päättää, mitkä puista saa kaataa.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti teettää puiden hoitosuunnitelman Köyliön
hautausmaalle. Hoitosuunnitelmaa tekemään pyydetään arboristi ja
kirkkoneuvoston jäsen Mauri Krusberg.
Ennen suunnitelman valmistumista voidaan poistaa hautausmaalla olevat
kuiva pihta ja kirkon viereinen vino koivu sekä selkeästi kuivat oksat.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 48

Kirkkoneuvostolle tiedoksi

Kiinteistötyöryhmän muistio
Liite 3

Diakoniatyön suunnitteluryhmän muistio 20.5.2019
Liite 4

5/2019
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§ 49
Ilmoitusasiat
 Kirkkoherra informoi suullisesti aluekeskusrekisterihankkeen edistymisestä.
 Kirkkovaltuuston kokous on 12.06.2019 klo 18.00 Köyliön seurakuntatalossa.
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§ 50

Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.25.
Allekirjoitukset
Anna-Kaisa Hautala
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Heli Matintalo
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Säkylä 29.05.2019

Jarkko Jaspa
pöytäkirjantarkastaja

Kullervo Kauppi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on allekirjoitettu koneellisesti Domus-asianhallintajärjestelmässä.
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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 (1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

43, 48 - 50

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 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 kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät

1 Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat), 400.000
€ (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
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Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköpostiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto
Rantatie 254, 27800 Säkylä
PL 26, 27801 Säkylä
sakyla-koylio.srk@evl.fi
44 - 47

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 päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti
(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
– 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 132-135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
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.
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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.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköposti

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja

erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköposti

Hämeenkatu 13, 20500 Turku
PL 60, 20501 Turku
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
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Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3
kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun
tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa
hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut
olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka 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:
Valitusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja

erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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.
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.
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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) yksin
omaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankinta
lain 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 (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
260 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
2050 €.
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1
miljoonaa euroa ja 6140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

