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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Sunnuntaina 10. maaliskuuta 2019 klo 18.00 – 19:56

Paikka

Iitin kirkko, Iitti

Läsnä

Ikonen Veikko
Aalto Lilli
Jaakola Pasi
Kausalainen Marja
Lehtinen Esa
Leino Eira
Lonka Hannu
Matilainen Päivi
Metsäpelto Eila
Mikkola Timo
Niinipuu Maria
Nuutinen Harri
Pasila Olli
Pasonen Jarno
Pethman Raili
Saarelma Markku
Similä Pauli
Viitala Leena
Väinölä Hannu
Mäenpää Iiris

Lisäksi

Pelkonen Mikko, kirkkoherra
Hersta Henri, kanttorinviran hakija, paikalla klo 18.00 – 18.45
Maaninka Enni, kanttorinviran hakija, paikalla klo 19.00 – 19.33

puheenjohtaja
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
sihteeri

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
18 §
Kokous aloitetaan kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella, minkä jälkeen kokous julistettiin
alkaneeksi.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
19 §
Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 27.2.2019 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen.
Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 27.2. – 10.3.2019. Kokouksesta on
lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 7.3.2019.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Todetaan läsnä olevat valtuutetut nimenhuudolla sekä mahdolliset valtuutettujen esittämät
esteellisyydet ja päätetään varavaltuutettujen kutsumisesta kokousasioiden käsittelyyn. Todetaan
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KV päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli
19 valtuutettua, joista 19 varsinaista jäsentä.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
20 §
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja
tarkistetaan keskiviikkona 13.3.2019 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.
KV päätös:
Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 13.3.2019 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 –
12.00. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Kausalainen ja Markku Saarelma.

________________________________________________________________________________
Tark.

IITIN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuuston kokous

PÖYTÄKIRJA

2/2019

2 (8)

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
21 §
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.
KV päätös:
Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.
KANTTORIN VAALI
22 §
Kirkkoneuvosto 28.1.2019 § 16:
”Lauri Palo on jättänyt eroilmoituksen kanttorin virasta 31.12.2018 lukien koeajan puitteissa. Virka
on B-kanttorin virka ja viran johtosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 15.5.2014. Viranhaltijan
valinnasta päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Lauri Palon eroilmoituksen ja päättää seuraavaa:
1) Julistetaan virka haettavaksi oheisen viranhakuilmoituksen mukaisesti (Liite 4). Ilmoitus
julkaistaan seurakunnan kotisivuilla, kirkon rekrytointisivuilla, työvoimahallinnon sivuilla,
oikotie.com-palvelussa, sekä Kotimaa- ja Iitinseutu-lehdissä (Liite 5). Haku päättyy 22.2.2019 klo
15.30.
2) Valitaan haastatteluryhmä suorittamaan mahdolliset viranhakijoiden haastattelut.
3) Kirkkoneuvosto tekee esityksensä kirkkovaltuustolle helmi-maaliskuun aikana.
4) Kirkkovaltuusto suorittaa kanttorin valinnan joko maaliskuussa, mutta viimeistään toukokuun
kokouksessa.
5) Kirkkoneuvosto määrittelee kanttorin peruspalkaksi vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkan
korotettuna 100 eurolla.
KN päätös:
Keskusteltiin viranhakuilmoituksesta.
Kirkkoherran muutettu päätösehdotus:
Muutetaan palkkausta koskeva kohta ilmoituksesta muotoon: Viran palkkaus on vaativuusryhmän
601 vähimmäispalkka korotettuna 100 eurolla. Hyväksytään hakuilmoitus muilta osin. Ilmoitus
julkaistaan seurakunnan kotisivuilla, kirkon rekrytointisivuilla, työvoimahallinnon sivuilla,
oikotie.com-palvelussa, sekä Kotimaa- ja Iitinseutu-lehdissä. Haku päättyy 22.2.2019 klo 15.30.
Valitaan haastatteluryhmä suorittamaan mahdolliset viranhakijoiden haastattelut.
Kirkkoneuvosto tekee esityksensä kirkkovaltuustolle maaliskuun aikana.
Kirkkovaltuusto suorittaa kanttorin valinnan joko maaliskuussa, mutta viimeistään toukokuun
kokouksessa.
Kirkkoneuvosto määrittelee kanttorin peruspalkaksi vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkan
korotettuna 100 eurolla.
Valittiin haastatteluryhmä suorittamaan mahdolliset viranhakijoiden haastattelut. Haastatteluryhmään valittiin Marja Hannikainen, Maria Niinipuu, Harri Nuutinen ja kirkkoherra Mikko Pelkonen.
Kirkkoneuvosto tekee esityksensä kirkkovaltuustolle maaliskuun aikana.
Kirkkovaltuusto suorittaa kanttorin valinnan joko maaliskuussa, mutta viimeistään toukokuun
kokouksessa.
Kirkkoneuvosto määrittelee kanttorin peruspalkaksi vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkan
korotettuna 100 eurolla.
Timo Mikkola poistui kokouksesta soittamaan Marja Hannikaiselle ja varmistamaan, että hänet
voidaan valita työryhmään klo 19.40 – 19.42. Marja Hannikainen antoi suostumuksensa. ”
Kirkkoneuvosto 25.2.2019 § 44:
”Kanttorin virkaan saapui määräaikaan mennessä 22.2.2019 klo 16.00 neljä hakemusta. Hakijat:
Henri Hersta Töölön seurakunnan ns. A-kanttorin virassa, Janne Koskela Liperin seurakunnan ns.
C-kanttorin virassa, Enni Maaninka valmistunut tammikuussa 2019 Sibelius-Akatemiasta ns. Bkanttorin pätevyyteen ja Juha Nurmi Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnan ns. B-kanttorin
virassa. 25.2.2019 Juha Nurmi perui hakemuksensa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Päätetään, ettei 28.1.2019 valittu kanttorin vaalin haastatteluryhmä (Marja Hannikainen, Maria
Niinipuu, Harri Nuutinen ja kirkkoherra Mikko Pelkonen) aloita tehtäväänsä, vaan kutsutaan Henri
Hersta ja Enni Maaninka 10.3.2019 pidettävään kirkkovaltuuston kokoukseen haastateltavaksi,
jotta kanttorin viran täyttäminen saadaan nopeammalla aikataululla eteenpäin. Haastateltavilta
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pyydetään virren säestys näyte, suoritetaan haastattelu ja lyhyt urkujensoittonäyte. Kirkkovaltuusto
tekee tässä kokouksessaan päätöksen kanttorin virkaan valittavasta henkilöstä.
KN päätös:
Kirkkoherran päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”
Hakuilmoitus liite 1. Haastatteluun kutsuttujen hakemukset liitteenä nro 2.
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuuston puheenjohtaja kutsuisi kirkkovaltuuston
kokoukseen haastateltavaksi hakijoista Henri Herstan ja Enni Maaningan.
2. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaisi kanttorin vaalin.
KV päätös:
Ennen haastateltavien saapumista kirkkoherra jakoi Herstan ja Maaningan työ- ja tutkintotodistukset valtuutetuille tutustuttavaksi.
Kanttorin viranhakija Hersta oli kutsuttu kokoukseen klo 18.00. Aluksi Herstaa pyydettiin
säestämään virsi 173:1-2 ja aloittamaan yhteisen virren. Kirkkoherra haastatteli Herstaa, joka
esitteli itsensä, kertoi harrastuksistaan, näkemyksistään kanttorintyöstä, musiikkielämän kehittämisestä Iitissä, suhteestaan kevyempään hengelliseen musiikkiin ja erilaisen hautajaismusiikin
hyväksymiseen sekä yhteistyömahdollisuuksista eri työmuotojen kanssa. Valtuutetut esittivät
kysymyksiä mielimusiikista/säveltäjästä, asumispaikasta, erilaisten laulullisten lahjojen huomioon
ottamisesta kuorotoiminnassa ja yksinlaulutaidosta. Lopiksi Herstaa pyydetiin esittämään uruilla
lyhyt soittonäyte. Puheenjohtaja kiitti hakijaa haastattelusta ja ilmoitti, että vaalin tuloksesta
tiedotetaan hänelle kokouksen jälkeen.
Hersta poistui kokouksesta klo 18.45, jonka jälkeen puheenjohtaja ehdotti kokoustaukoa ja vapaata
keskustelua ennen seuraavan hakijan saapumista.
Kanttorin viranhakija Enni Maaninka saapui kokoukseen klo 18.50 ja kokousta jatkettiin hänen
haastattelullaan. Aluksi Maaninkaa pyydettiin säestämään virsi 182 ja aloittamaan yhteisen virren.
Kirkkoherra haastatteli
Maaninkaa, joka esitteli itsensä, kertoi harrastuksistaan, työkokemuksestaan, näkemyksistään
kanttorintyöstä, musiikkielämän kehittämisestä Iitissä, suhteestaan kevyempään hengelliseen
musiikkiin ja erilaisen hautajais- ja häämusiikin hyväksymiseen sekä yhteistyömahdollisuuksista eri
työmuotojen kanssa. Valtuutetut esittivät kysymyksiä mielimusiikista/säveltäjästä, asumispaikasta,
lapsi- ja nuorisokuoron kokoamisesta, bänditoiminnan vetämisestä ja muiden soitinten soittotaidosta. Maaninkaa pyydettiin laulamaan ja hän lauloi iltavirren ilman säestystä. Lopiksi Maaninkaa
pyydetiin esittämään uruilla lyhyt soittonäyte. Puheenjohtaja kiitti hakijaa haastattelusta ja ilmoitti,
että vaalin tuloksesta tiedotetaan hänelle kokouksen jälkeen.
Maaninka poistui kokouksesta klo 19.33, jonka jälkeen puheenjohtaja ehdotti neuvottelutauon
pitämistä tavoitteena yksimielinen valinta.
Päätettiin pitää lyhyt neuvottelutauko sakastissa, joka alkoi klo 19.35 ja päättyi klo 19.39.
Neuvottelutauon jälkeen valtuutettu Similä ehdotti valittavaksi Iitin kanttorin virkaan Enni
Maaningan ja valtuutettu Aalto kannatti Similän ehdotusta. Valtuutettu Lehtinen teki vastaehdotuksen valittavaksi kanttorin virkaan Henri Herstan ja valtuutettu Metsäpelto kannatti Lehtisen
ehdotusta.
Puheenjohtaja ehdotti, että toiseksi eniten ääniä saanut hakija valittaisiin vaaralle, mikäli
ensimmäiseksi valittu ei ottaisi virkaa vastaan. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi tulleen kaksi kannatettua ehdotusta valittavasta henkilöstä. Puheenjohtaja
ehdotti suljettua lippuäänestystä, jota kannatettiin yksimielisesti. Päätettiin suorittaa suljettu
lippuäänestys. Puheenjohtaja ohjeisti valtuutettuja siten, että äänestyslippuun kirjoitetaan sen
henkilön nimi, jolle halutaan ääni antaa. Äänestää voi kaikkia kolmea (3) hakijaa. Ääntenlaskijat
Kausalainen ja Saarelma jakoivat äänestysliput ja keräsivät äänestysliput vaalin jälkeen. Suoritetun
ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: Maaninka kymmenen (10)
ääntä ja Hersta 9 ääntä yhteensä 19 ääntä. Käytiin keskustelu valintaan vaikuttaneiden
perustelujen kirjaamisesta pöytäkirjaan. Valtuutettu Pasila ilmaisi perusteluksi vaalin tuloksen, eikä
muita perusteluja tarvita. Valtuutettu Metsäpelto kannatti Pasilan ehdotusta. Päätettiin
yksimielisesti, että vaalintulos riittää perusteluiksi.
Kirkkovaltuusto valitsi Iitin seurakunnan kanttorin virkaan äänestyksessä eniten ääniä saaneen
Enni Maaningan Helsingistä.
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Kirkkovaltuusto valitsi Henri Herstan varasijalle, mikäli valittu Enni Maaninka kieltäytyisi ottamasta
virkaa vastaan.
Äänestysliput liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 1.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 387 1640
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella
Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.

MUUT ASIAT
23 §
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
KV päätös:
Muita asioita ei ollut.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

MAHDOLLISET ALOITTEET
24 §
Kirkkovaltuutetut voivat jättää aloitteita ja kirkkovaltuusto voi käydä niistä lähetekeskustelun.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
KV päätös:
Aloitteita ei tehty.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

TIEDOTUSASIAT
25 §
Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi ajankohtaisia, seurakunnan elämää koskevia asioita.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.
KV päätös:
Merkittiin tiedoksi että:
- seurakunnassa eletään paastonaikaa ja kinkereitä pidetään eri kylillä. Kirkkoherra kutsui
valtuutettuja osallistumaan kylänsä kinkereille
- 13.3. pidetään Talvisodan päättymisen muistohetki kirkossa
- valtuutettu Nuutiselle ojennettiin syntymäpäiväkukat pian olevan syntymäpäivän johdosta.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
26 §
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja julisti kokouksen päättyneeksi,
jonka jälkeen hiljennyttiin loppuhartauteen, jossa veisattiin virsi 548 ja kirkkoherra lausui Herran
siunauksen.

Veikko Ikonen
puheenjohtaja

Iiris Mäenpää
sihteeri
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Olemme tarkistaneet kirkkovaltuuston kokouksen 13.3.2019 pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kausalassa 13.3.2019

Marja Kausalainen

Markku Saarelma

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa
14.3. - 16.4.2019.

Mikko Pelkonen
kirkkoherra
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Pöytäkirjan pykälä
26

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: 18,19,20,21,23

ja 26

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom.n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lain mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista 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, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
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.

Hankintaoikaisu
n 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:
 Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Chanthin katu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

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
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Asiakaspalvelu avoinna 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

22

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli
Telekopio: (015) 321 6016
Sähköposti: mikkeli.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
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, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
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– 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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