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KUULUTUS
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 02.02.2016 pidetyn kokouksen
tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 08.02.-09.03.2016
Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Rautalampi 28.01.2016

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 28.01.2016-09.03.2016
Rautalampi 10.03.2016

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

1/2016

PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE
AIKA: 2.2.2016 klo 17.00-18.50
JÄSENET:
+TUOVINEN PEKKA, PJ
+VARIS PAULA, VPJ
-ANNALA PEKKA
-HUUSKONEN MATTI
+HÄMÄLÄINEN MERJA
-JÄÄSKELÄINEN VEERA
+VESTERINEN ARTO

VARAJÄSENET:

VIRTA IRMELI
+HINTIKKA-VARIS SARI
- JALKANEN SIRPA
HOTTI ANU
- KORHONEN HANNU
LUNDBERG LAURI

LÄSNÄ:
+MARKKANEN OLLI, KIRKKOVALTUUSTON PJ
- RUOSTILA VEIKKO, KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ
+MANNINEN TUULA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SIHTEERI

ALLEKIRJOITUKSET:

PEKKA TUOVINEN
PUHEENJOHTAJA

TUULA MANNINEN
SIHTEERI

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
RAUTALAMMILLA

MERJA HÄMÄLÄINEN

Pöytäkirjantarkastajat

ARTO VESTERINEN
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

3§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Merja Hämäläinen
ja Arto Vesterinen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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4§
ILMOITUSASIAT
4.1. KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET
26/2015
Kirkonkirjojen säilytysaikoihin uudet määrittelyt
27/2015
Kirkonkirjojen pidon alueellinen organisointi
28/2015
Hautasijan osoittamista ja hautaustoimessa perittäviä maksuja koskevien päätösten muutoksenhakumenettelyyn muutoksia 1.1.2016
29/2015
Kirkkolain muutos koskien kirkonkirjojenpitoa, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua
sekä valmiussuunnittelua
30/2015
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos koskien kirkon keskushallinnon uudistusta, valtion rahoitusta seurakuntien yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä tilintarkastusta koskevien
säännösten muuttamista
31/2015
Muutoksia seurakuntien tilastoinnissa
1/2016
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalien toimittamisesta ohje puheenjohtajalle ja mallipöytäkirjat

4.2. KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJEET
A8/2015
Luottamusmieskurssit
A9/2015
Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016
Vuorotteluvapaalakiin muutoksia 1.1.2016
Lisäyksiä luottamusmieskursseihin
A10/2015
Ryhmähenkivakuutussopimus 2016
A11/2015
Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2016
Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2016
A12/2015
Sopimuskorotukset 1.2.2016
Pöytäkirjantarkastajat
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4.3. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 1/2016, 2/2016
Päätöspöytäkirjat lähetetään liitteenä.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

5§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Matti Huuskoselle ja Jukka Siikavirralle vuokratun tontin vuokrasopimus on päättynyt
31.12.2015.
Tontti sijaitsee korttelissa 10, Riihipellontie 6. Tontin pinta-ala on 1230 m2.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 1.1.201631.12.2020. Vuosivuokra 1.1.2016 alkaen 343,00. Vuokra sidotaan joulukuun 2015
elinkustannusindeksiin.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

6§
KYNTTILÄLYHTYJEN HANKKIMINEN JA SIJOITTAMINEN SANKARIHAUTAUSMAALLE
Rautalammin reservin upseerit ja aliupseerit, Rautalammin molemmat Lions klubit,
Rautalammin kunta, Juha Rossin säätiö ja Rautalammin sotaveteraanit / Urho Karhu
toimeksi saaneena hakevat lupaa hankkia ja käyttää sankarivainajien haudoilla kynttilälyhtyjä.
Em. tahojen tarkoituksena on hankkia hyvätasoiset ja yhtenäiset kynttilälyhdyt jokaiselle
sankarivainajan haudalle. Tarkoituksena on tehdä talkoilla lyhdyille vaneriset säilytyslaatikot lyhtyjen varastointia varten.
Kynttilät sytytetään itsenäisyyspäivän ja jouluaaton aikana. Kustannusarvio 4000,00 jonka
maksaisivat hankkeen em. luvan hakijat. Kynttilöiden sytyttämisestä ja lyhtyjen pystytyk
sestä huolehtivat reserviläiset, Leijonat ja partiolaiset vuorovuosin.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Rautalammin seurakunta antaa luvan käyttää sankarihaudoilla em. tahojen hankkimia kynttilälyhtyjä lupahakemuksessa esitetyllä tavalla itsenäisyyspäivänä ja joulunaikaan. Lupaa hakeneet tahot huolehtivat kynttilöiden sytyttämisestä ja lyhtyjen pystytyksestä sekä lyhtyjen säilyttämisestä lupahakemuksen mukaisesti.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Ehdotetaan, että säilytyslaatikot voidaan säilyttää seurakunnan tiloissa.
Pöytäkirjantarkastajat
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8§
KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALI
Kuopion hiippakunnasta valittavien kirkolliskokousedustajien vaali nelivuotiskaudeksi
1.5.2016 – 30.4.2020 toimitetaan 9.2.2016. Yksittäisessä seurakunnassa vaalit toimitetaan
kirkkovaltuustossa.
Kirkkohallitus on päätöksellään 21.4.2015 kirkkojärjestyksen 20 luvun 1 § 1 mom. mukaan
todennut Kuopion hiippakunnasta valittavien kirkolliskokousedustajien kokonaismääräksi 10
ja jakanut paikat pappis- ja maallikkoedustajien kesken siten, että maallikkoedustajia on 6 ja
pappisedustajia 4. Maallikkoedustajien vaalissa ovat äänivaltaisia kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.
Samaan aikaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin kanssa toimitetaan hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali. Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkoa ja 7 pappia. Maallikkoedustajien vaalissa ovat äänivaltaisia kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien
toimittamisesta säädetään kirkkolain 23 luvussa ja kirkon vaalijärjestyksessä. Lisäksi tuomiokapitulin vaalilautakunta on antanut ohjeita vaalien valmistelemisesta ja toimittamisesta, ja
vaalien ohjeisto on luettavissa myös kirkon verkkosivuilta osoitteessa sakasti.evl.fi > Päätöksenteko > Kirkolliskokous > Kirkolliskokousvaalit > Vaaliohje.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit
annettujen ohjeiden ja lähetetyn kokouskutsun mukaisesti tiistaina 9.2.2016 klo 17.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

9§
VUODEN 2016 KIRKKOKOLEHDIT
Kolehtisuunnitelma lähetetään liitteenä.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ja päättää
samalla antaa kirkkoherralle valtuudet muutosten tekemiseen tarvittaessa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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Sari Hintikka-Varis poistui kokouksesta § 10 käsittelyn ajaksi
10 §
VELI-JUSSI JALKASEN ANOMUS
Veli-Jussi Jalkanen on pyytänyt, että seurakunnan www-sivuille asennettaisiin hänen omistamansa ja johtamansa yrityksen Elämysten ja Ystävyyden Kartano verkkolinkki. Anomus (alun
perin sähköpostiviestinä saatu) on lähetetty kokouskutsun liitteenä.
Seurakunnan www-sivuilla on ollut pysyväisluonteisia linkkejä Kirkon eri yksiköiden, muiden
kirkollisten toimijoiden sekä seurakunnan yhteistyökumppaneiden verkkosivuille. Tilapäisiä
linkkejä on asennettu mm. seurakunnassa kulloinkin vierailevien muusikoiden tms. sivuille.
Tällaisen linkkien asentamisen edellytyksenä on ollut, että ne edistävät seurakunnan perustehtävän toteutumista ja palvelua. Kirkon ohjeet tietoturvasta sitovat seurakuntia kaikessa ITtyössä.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto keskustelee verkkolinkkien asentamisen linjauksista ja tämän pohjalta päättää, antaako se luvan asentaa Elämysten ja Ystävyyden Kartanon verkkolinkin seurakunnan www-sivuille.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti ettei seurakunta
anna lupaa asentaa eikä asenna Elämysten ja Ystävyyden kartanon verkkolinkkiä seurakunnan
www-sivuille.

11 §
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
Sopimus koskee Rautalammin seurakunnan omistamalla kiinteistöllä Koski 17:29 sijaitsevaa
metsäautotietä. Tien pituus noin 1,1 km.
Käyttötarkoitus on metsäautotien käyttäminen Etelä-Konneveden kansallispuiston VuoriKalajan taukopaikan huoltoon ja käyttöön liittyvissä tehtävissä sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Käyttöoikeuden saaja on Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. Sopimusaika 1.12.20151.12.2045. Sopimuksesta ei makseta korvausta.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto tekee Metsähallituksen, Etelä-Suomen
luontopalveluiden kanssa käyttöoikeussopimuksen Koski 17:9 tien käytöstä ajalle 1.12.20151.12.2045 sopimuksen ehtojen mukaisesti.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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12 §
PUUKAUPPATARJOUKSET
Rautalammin seurakunta on pyytänyt puukauppatarjoukset Mutala RN:o 3:233
tilan leimikosta.
Leimikko on avohakkuuta ja harvennusta. Puumäärä on yhteensä 1552 m3.
Tarjoukset on pyydetty toimittamaan 1.2.2016 klo 12 mennessä.
Tarjoukset esitellään tarkemmin kokouksessa.
Saadut tarjoukset hintavertailu laskettu leimaussuunnitelman mukaan:
Versowood Oy
67 845,00
Keitele Forest Oy
65 421,00
Stora Enso Oyj
64 315,00
UPM-Kymmene Oyj
63 014,00
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy edullisimman tarjouksen.
Kirkkoneuvosto valitsee puukaupan neuvottelijat ja allekirjoittajat.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Versowood Oy:n tarjous leimaussuunnitelman mukaan 67 845,00.
Puukaupan allekirjoittajiksi valittiin Tuula Manninen ja Arto Vesterinen.

13 §
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 4007073
Savon Voima Verkko Oy tekee Rautalammin kirkonkylän ja Talliniemen alueella johtoalueiden muutostöitä, jossa ilmajohtoja muutetaan maakaapeleiksi. Maakaapelit tulevat pääosin
tiealueelle. Samassa yhteydessä rakennetaan joitakin uusia puistomuuntamoita. Joiltakin alueilta joudutaan poistamaan muutamia puita. Käyttöoikeussopimukset koskevat kiinteistöjä
Pappila 18:340 ja hautausmaa 18:342. Käyttöoikeussopimuksista maksettava korvaus on
1 251,53.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Rautalammin seurakunta tekee käyttöoikeussopimukset
Savon Voima Verkko Oy:n kanssa Pappilan tila 18:340 ja Hautausmaa 18:342 alueille.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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14 §
KATUALUEIDEN JA ERÄIDEN MAA-ALUEIDEN MYYNTI RAUTALAMMIN KUNNALLE
Rautalammin kunta ja seurakunta neuvottelivat syksyllä 2013 katualueiden ja eräiden kunnalle
vuokrattujen alueiden myynnistä Rautalammin kunnalle. Teknisen johtajan Tuure Savolaisen
laatiman listan mukaan pinta-alat ovat: tiealueet 33 833 m2 ja tonttialueet 6 037 m2. Rautalammin kunta olisi kiinnostunut ostamaan kyseiset maa-alueet. Katualueiden ns. ilmaisluovutus on jo täyttynyt ja nyt kyseessä olevat katualueet tulisi kunnan lunastaa. Kahden kunnalle
vuokratun tontin vuokrasopimukset päättyvät 30.4.2016.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto käy keskustelun ja päättää katualueiden ja
eräiden maa-alueiden myymisestä Rautalammin kunnalle.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto hyväksyy katualueiden ja eräiden maaalueiden myynnin Rautalammin kunnalle. Myytävistä alueista laaditaan luonnoskauppakirjat
jotka esitetään kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sekä kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajat
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15 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Rautalammin seurakunta kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

2.2.2016

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: 1-4, 14, 15
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 5-13
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 kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kuopiontie 38, 77700 Rautalampi
Postiosoite: Kuopiontie 38, 77700 Rautalampi
Telekopio: 020- 155 6161
Sähköposti: rautalamminseurakunta@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

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000
€ (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)

Pöytäkirjantarkastajat
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HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kuopiontie 38, 77700 Rautalampi
Postiosoite: Kuopiontie 38, 77700 Rautalampi
Telekopio: 020- 155 6161
Sähköposti: rautalamminseurakunta@evl.fi
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.

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:
 Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Puistokatu 29,
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Puh. 029 56 42500
Fax: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi..hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio
Postiosoite: PL 42, 70101 KUOPIO
Telekopio: 017-288 8420
Sähköposti: kuopio.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

Pöytäkirjantarkastajat

30 päivää
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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: PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, 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.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.
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