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Järvensivu Jukka
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Nimi
Rinne Heimo
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Kanervavuori Mirjo
Knuuti Heikki
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Nappu Juha
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Toivari Helmi-Riitta
Lukander Harri
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Allekirjoitukset
Heimo Rinne
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Käsitellyt asiat
§152 - 163
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa (pvm)

Ari Rantanen

Mirjo Kanervavuori

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 8.5.2018 pöytäkirja on
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

08.05.2018

§ 152

Kokouksen avaus
Yhteinen kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 152

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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08.05.2018
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Kokouksen laillisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 153

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.
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Kokouksen päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 154

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 155

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 156

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Rantanen ja Mirjo Kanervavuori.
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 157

1. Viranhaltijapäätökset
- Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Salaiset päätökset
ovat nähtävissä kokouksessa.
2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä
- Hiippakuntapastorin päätöksiä:
§ 37 Viranhoitomääräys Tiinakaisa Honkasalolle Turun Henrikinseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (III) ajalle 1.10.-31.12.2018
(24.4.2018)
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako toimikaudella 2019-2022
115/00.00.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 158
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Yhteisen kirkkovaltuuston tulee vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenpaikkojen jako yhtymän seurakuntien 1.1.2018 väkiluvun perusteella (KL 11:7, 2 ja KJ 9:2, 2). Kullekin seurakunnalle annetaan
ensin kaksi paikkaa ja loput valtuustopaikoista jaetaan väkilukujen
suhteessa.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän väkiluku 1.1.2018 oli 145
044. Valtuustopaikkoja on yhteensä 51, joista 20 on peruspaikkoja
ja 31 väkilukujen suhteessa jaettavia paikkoja. Laskennan tuloksena
valtuustopaikat jakaantuvat seuraavasti:
Seurakunta Väkiluku
Turun
tuomiokirkkoseurakunta
Turun
Mikaelinseurakunta
Turun Martinseurakunta
Turun
Katariinanseurakunta
Maarian
seurakunta
Åbo svenska
församling
Turun
Henrikinseurakunta
Paattisten
seurakunta
Kaarinan
seurakunta
Piikkiön
seurakunta
Yhteensä

Suhdeluku

14109

Peruspaikkoja
2

3,015401851

Suhde- Yhteenpaikko- sä*
ja
3
5 (5)

20034

2

4,28183172

4

6 (6)

19548

2

4,177959792

4

6 (6)

15149

2

3,237769229

3

5 (6)

27095

2

5,790966879

6

8 (8)

9174

2

1,960742947

2

4 (4)

14841

2

3,171940928

3

5 (5)

1659

2

0,354575163

1

3 (2)

17372

2

3,712887124

4

6 (6)

6063

2

1,295834368

1

3 (3)

145044

20

31

31

51 (51)

* Suluissa paikkajako vaalikaudella 2015-2018
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Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi valtuustopaikkojen jaon kaudelle 2019-2022 seuraavasti:
Maarian seurakunta 8 valtuustopaikkaa
Kaarinan seurakunta 6 valtuustopaikkaa
Turun Mikaelinseurakunta 6 valtuustopaikkaa
Turun Martinseurakunta 6 valtuustopaikkaa
Turun Katariinanseurakunta 5 valtuustopaikkaa
Turun tuomiokirkkoseurakunta 5 valtuustopaikkaa
Turun Henrikinseurakunta 5 valtuustopaikkaa
Åbo svenska församling 4 valtuustopaikkaa
Piikkiön seurakunta 3 valtuustopaikkaa
Paattisten seurakunta 3 valtuustopaikkaa
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkovaltuuston paikkajaolla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.
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Rauman seurakunnan edustajan nimeäminen IT-alueen johtokuntaan
210/00.00.01.03/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 159

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

IT-alueen johtokunnan kokoonpano määritellään johtosäännössä
seuraavasti:
Johtokunnassa on 13 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet
(KJ 11:1). Jokainen arkkihiippakunnan rovastikunta sekä IT-palvelukeskuksen toimipisteseurakunta valitsee johtokuntaan jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Toimipisteseurakuntia ovat
ne seurakunnat, joiden tiloissa sijaitsevat IT-palvelukeskuksen henkilöstön työtilat. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Esittelijänä ja sihteerinä
toimii
IT-palvelukeskuksen
päällikkö.
Johtokunta
valitaan
kirkkovaltuuston toimikaudeksi.
Rauman seurakunnassa on ollut henkilöstömuutoksia. Rauman kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.3.2018 päättänyt, että Rauman
toimipisteseurakunnan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi IT-alueen
johtokuntaan ehdotetaan talous- ja henkilöstöpäällikköä (tehtävää
hoitaa Kalevi Känä) sekä varajäseneksi talousassistenttia (tehtävää
hoitaa Marita Selin). Johtokunnan kokoonpanosta ja muutoksista
päättää yhtymän kirkkovaltuusto.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee IT-alueen johtokunnan Rauman
toimipisteseurakunnan edustajiksi jäljellä olevalle valtuustokaudelle
2015-2018 varsinaiseksi jäseneksi talous- ja henkilöstöpäällikköä
(tehtävää hoitaa Kalevi Känä) ja varajäseneksi talousassistenttia
(tehtävää hoitaa Marita Selin).
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakunnan edustajan nimeämisellä
IT-johtokuntaan ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Jakelu

Yhteinen kirkkovaltuusto
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Syke-hanke asunnottomien parissa
163/00.01.07/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 160

Esittelijä:

Yhteisten työmuotojen johtaja Teemu Hälli

Esittely:

Yhteisen diakoniatyön johtokunta hyväksyi ja lähetti edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn hankesuunnitelman asunnottomille
suunnatusta tukiasumisen hankkeesta (Diak. jk 3.4. 2018 §15). Samankaltainen hanke oli edellisen kerran yhteisen diakoniatyön johtokunnan käsittelyssä joulukuussa 2016 (Diak.jk. 13.12.2016 §109).
Joulukuussa 2016 johtokunnan yhteiselle kirkkoneuvostolle lähettämä hanke ei kuitenkaan saanut kannatusta yhteisessä kirkkoneuvostossa (YKN 1.6.2017 §251).
Asunnottomuus on kasvussa Turussa (Esim: Aamuset 18.3.2018
”Turussa on kaksi kertaa enemmän asunnottomia kuin Tampereella
ja määrä vain kasvaa – tässä selitys”). Asunnottomuutta aiheuttaa
ennen kaikkea kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute. Diakoniakeskuksen yhteiskuntavastuun tiimi on valmistanut uuden suunnitelman asunnottomille suunnatusta Syke-hankkeesta. Hankkeen valmisteluun on osallistettu aikaisempaa valmistelua enemmän seurakuntayhtymän kiinteistötoimea. Hankkeen taloudellista riskiä on pienennetty korottamalla asunnottomille suunnattujen asuntojen vuokratasoa.
Hankkeen toteuttaminen vaatii:
1) 10 seurakuntayhtymän omistaman vuokra-asunnon kohdentamista projektin käyttöön, sekä
2) Hanketyöntekijän palkkaamista sosiaalisen isännöitsijän tehtävään kolmeksi vuodeksi yhteisen diakoniatyön johtokunnan hallinnoimista testamenttivaroista.
Projektin tavoitteet esitellään tarkemmin liitteenä olevissa dokumenteissa.
Turun kaupunki on osaltaan sitoutunut tukemaan hanketta hankkeen piirissä olevien sosiaalisella ohjaamisella.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy asunnottomille suunnatun kolmivuotisen tukiasumisen hankkeen käynnistämisen 1.9.2018. Hankkeen käyttöön kohdennetaan 10 seurakuntayhtymän omistamaa
vuokra-asuntoa joko Hannunniitusta tai Varissuolta. Asuntoja koh-
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dennetaan hankkeeseen aikaisempien vuokrasuhteiden päättyessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa diakoniajohtajan käynnistämään
määräaikaisen hanketyöntekijän (1.9.2018-30.8.2021) palkkaamisen
valmistelun. Hanketyöntekijän tehtävänimike on sosiaalinen isännöitsijä ja palkkaluokka 403. Työntekijä sijoitetaan diakoniakeskuksen yhteiskuntavastuun tiimiin, ja hän toimii tiiviissä yhteistyössä
kiinteistötoimen kanssa. Palkkaamiseen käytetään yhteisen diakoniatyön johtokunnan hallinnoimia testamenttivaroja.
Lapsivaikutusten arviointi on tehty käsittelyn aikaisemmassa vaiheessa.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys palautettiin uudelleenvalmisteluun.

Liitteet

Liite 1
Liite 2

Jakelu

Yhteisten työmuotojen johtaja Teemu Hälli
Diakoniatyön johtokunta

Syke-hankesuunnitelma
Turun kaupungin lausunto Syke-hankkeen yhteistyöstä
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Muutoksenhaku
Yhteinen kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 162

Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.
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Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 08.05.2018 § 163
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus

Yhteinen kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 8.5.2018 § 152-163

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 annetun lain mukaista valitusta, koska päätös
koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 152, 153,154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
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 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §: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 8a §: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 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
·

Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 3. kerros
Postiosoite: PL 922
Sähköposti: turku.kirjaamo@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 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.
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
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HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
·

Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 3. kerros
Postiosoite: PL 922
Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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.
Hankintaoikaisu Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
n sisältö
- 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:
·

Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Telekopio: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

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

Valitusaika
30 päivää

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Telekopio: 02 279 7001
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
·

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
·

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

PL 29 Meritullinkatu 10, 00023 Valtioneuvosto

30 päivää

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

9/2018

20/20

Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 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.
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: 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
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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa
226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

