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Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 28. pnä mar
raskuuta 2019 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.00 kahvitarjoilulla,
jonka jälkeen kokous klo 17.30.
Esteet osallistua kokoukseen pyydetään ilmoittamaan Tuula Kinnuselle, puh.
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Nimenhuudossa
Valtuutetun nimi
Läsnä

Poistui
klo

Poissa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kutsutut varajäsenet:
Karjalainen Rita
Voutilainen Ulla
Lämsä Tuula

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Nimenhuudossa yhteensä
Nimenhuudon jälkeen
saapui

27

Yhteensä valtuutettuja

27

Kirkkoherra Manninen Taina
Talousjohtaja Pudas Marko
Pöytäkirjanpitäjä Tervo Juha

X
X
X

Äänestykset
Asia
Jaa Ei

X

Ervasti Heino
Joentakanen Salla
Kaartinen Juha
Kajava Timo
Karjalainen Helena
Kemppainen Elina
Kilpivaara Tiina
Korhonen Päivi
Koskenkorva Ulla
Kurtti Kaisa
Kurtti Seppo
Lehtinen Keijo
Mustonen Leena
Mustonen Markku
Määttä Taisto
Nevala Eero
Norri Anne
Parkkisenniemi Kyllikki
Raatikainen Tarmo
Siikaluoma Liisa
Suorajärvi Marke
Tuovila Hannu
Turunen Martti
Tyni Martti
Vattula Raija
Veteläinen Arto
Vääräniemi Anitta

Tarkistusmerkintä:

Saapui
klo

20.40

20.30

Asia

Asia

Jaa Ei

Jaa Ei
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44 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Elina Kemppainen avasi kokouksen klo 17.30.

45 §

Alkuhartaus
Kirkkoherra Taina Manninen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 15.

46 §

Nimenhuuto
Pidettiin nimenhuuto. Nimenhuudossa oli läsnä 24 kirkkovaltuuston varsinaista jä
sentä ja 3 varajäsentä. Viranhaltijoista paikalla olivat kirkkoherra Taina Manninen,
talousjohtaja Marko Pudas, hallintosihteeri Juha Tervo, julistusjohtaja Anni Rimpi
läinen, kasvatusjohtaja Marika Villikka ja palvelujohtaja Anne Vanttaja.

47 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille
asialuetteloilleen ja esityslistoineen 21.11.2019. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi
asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 21.11.-28.11.2019.
Esitys:

Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 lu
vun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttuja että se jäsenmäärään
nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyk
sen 8 luvun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmää
rään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

48 §

Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen
pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlas
kijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Kurtti ja Tuula Lämsä. Pöytäkir
jantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

49 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksilleen kokouksen työjärjes
tykseksi.

Tarkistusmerkintä:

KUUSAMON SEURAKUNTA
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Päätös:

Kokouksen esityslista päätösehdotuksilleen hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi. Muissa asioissa käsitellään: 1. Valtuutettu Helena
Karjalaisen kysymys milloin kirkkovaltuustolle annetaan selvitys eri
työryhmien kokoonpanosta ja niiden tavoitteista. 2. Iglukappelin päi
vystys. 3. Seuraavan kirkkovaltuuston kokouksen ajankohta.

Tarkistusmerkintä:
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50 §

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022
Taloustoimisto on koonnut johtokunnilta saatujen esitysten ja hallinnollisen valmis
telun perusteella esiin tulleiden asioiden pohjalta talousarvioesityksen vuodelle
2020. Talousarvio 2020 ja toiminta-ja taloussuunnitelma 2021-2022 sisältää yleis
perusteet, suunnitteluperusteet sekä käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi-ja
rahoituslaskelma- osat. Lisäksi talousarvio sisältää hautainhoitorahaston talousar
vion vuodelle 2020, joka esitetään tämän talousarvion liiteosassa. Kuusamon seura
kunnassa pitkän tähtäimen talous-ja toimintasuunnittelu on edennyt siten, että toi
mialat suunnittelevat toimintaansa vähintään kolmen vuoden perspektiivillä. Vuo
den 2019 talousarviossa otettiin käyttöön uusi tavoitteellisempaan suunnitteluun
ohjaava talousarviopohja. Pitkäntähtäimen suunnittelutyön kehittämistä jatketaan
tulevina vuosina ja kaikessa toiminnansuunnittelussa pyritään ottamaan huomioon
seurakunnan strategia.
Käyttötalousosa sisältää kunkin toimialan kustannuspaikkakohtaisen esittelyn.
Kunkin kustannuspaikan kohdalta ilmenee toiminta-ajatus/tehtävä, toimintatavoit
teet, resursointi ja tarvittavat määrärahat ja tuloarviot ja mahdolliset määrärahojen
perustelut. Lisäksi kunkin kustannus-paikan kohdalla on arviot toimintatulojen ja
toimintamenojen euromääristä vuosille 2021 - 2022. Käyttötalousosa on vertailu
kelpoinen vuoden 2019 talousarvion kanssa.
Tuloslaskelmaosa sisältää toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakatteen sekä ve
rotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, toiminta-avustukset, rahoitustuotot ja - kulut, vuosikatteen, suunnitelman mukaiset poistot, satunnaiset tulot ja menot. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin,
korkoihin, ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin
suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron muutokset, vapaaehtoisten varausten
muutokset, rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne
eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Suunnitelman mukaiset poistot ovat talousarvion
tuloslaskelma-osassa seurakunnan tilikauden tuloksen laskemiseksi tarvittava erä.
Seurakunnan vuoden 2020 toimintatuotot laskevat verrattuna edellisen vuoden ta
lousarvioon. Merkittävin tulojen vähenemisen syy on metsätalouden tuottojen ja
muiden keräystuottojen puolittuminen edellisestä talousarviosta. Yhteensä toimin
tatuottoja arvioidaan kerättävän 244.880 euroa, jossa muutosta edelliseen on -11
prosenttia.

Tarkistusmerkintä:
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Vuoden 2020 toimintakulut kasvavat aiempaan verrattuna kolme prosenttia. Mer
kittävin toimintakulujen kasvuun vaikuttava tekijä on ulkopuolisten leirikeskuspalvelujen ostoon varatut varat, jotka näkyvät palvelujen ostojen summan 18 prosentin
kasvuna. Yhteensä toimintakulut ovat 2.823.171 euroa ja ulkoinen toimintakate 2.578.291 euroa, jossa kasvua edelliseen verrattuna neljä prosenttia.
Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 2.765.000 euroa (2.835.000 euroa). Valti
onrahoitusta arvioidaan ennakkotietojen perusteella saatavan. 293.771 euroa. En
nakkotiedon perusteella verottajan verotuskustannukset olisivat noin 47.000 euroa,
joissa olisi laskua edelliseen vuoteen kahdeksan prosenttia. Kirkon keskusrahastolle
(Kirkkohallitus) suoritettava perusmaksu on 6,5 % seurakunnan verovuoden 2018
laskennallisesta kirkollisverosta. Keskusrahastomaksu on yhteensä noin 110.330
euroa. Kirkon eläkerahastolle suoritettava eläkerahastomaksu on 5,0 % seurakun
nan verovuoden 2018 kirkollisverosta ja on noin 135.790 euroa. Rahoitustuottoja
syntyy sijoitusten myyntivoitoista.. Rahoituskuluja syntyy kirkon sisätilaremonttia
varten otetusta lainasta n. 150 euroa. Vuosikate on 207.210 euroa (354.493 euroa).
Vuosikate riittää kattamaan 200.732 euron suunnitelman mukaiset poistot. Talous
arvio vuodelle 2020 on 9.098 euroa ylijäämäinen (+145.080 euroa).
Seurakunnan vuoden 2020 investoinnit koostuvat pääasiassa peruskorjauksesta ja
rakentamisesta seuraavasti:
• Nilon hautausmaan joen puoleinen aita toteutetaan yhtä aikaa Käylän Rajaseutukeskuksen aidan kanssa. Hankkeeseen on varattu 25.000 euron määräraha.
Käylän aidan rakentamista valmisteltiin vuoden 2019 aikana ja yksi toteutuseh
dotus kävi kirkkoneuvostossa asti. Kirkkoneuvoston esittämät muutokset sekä
toimittajan aikataulu vaikuttivat siihen, että hanke toteutetaan vasta vuoden
2020 aikana. Hankkeeseen on varattu 55.000 euron määräraha.
• Ristikankaan hautausmaalle perustetaan uusi hautauslohko (Lohko 3). Lohkon
perustamiseen kuuluvat käytävien pohjien teko, vesijohto- ja sähkötyöt valaisimineen. Hankkeeseen on varattu 6.000 euron määräraha.
• Kohdentamattomiin uudisrakennushankkeisiin varataan 10.000 euron määrä
raha.
• Käylän rajaseutukirkon remonttia valmistellaan vuoden 2020 aikana siten, että
korjausurakat ovat kilpailutetut vuoden 2020 aikana ja hanke voidaan toteut
taa vuoden 2021 aikana. Hankkeen suunnittelukustannuksiin varataan 10.000
euron määräraha.
• Käylän majoitusrakennuksen ja kirkon sisäilman altistumisolosuhteista ja ter
veydellisistä vaikutuksista teetetään selvitykset Työterveyslaitoksella. Hank
keeseen on varattu yhteensä 14.000 euroa.
Tarkistusmerkintä:
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• Seurakuntatalon ison salin ilmanvaihdon ja lämmityksen parannukseen on va
rattu 30.000 euron määräraha. Määrärahan on tarkoitus kattaa suunnittelusta
ja toteutuksesta aiheutuvat kulut.
• Kerrostalon kellari on alkuperäiskunnossa ja on saneerauksen tarpeessa. Hank
keessa poistetaan putkien eristeenä oleva asbesti, remontoidaan tilat nykyai
kaiseen kuntoon ja parannetaan tilojen ilmanvaihtoa. Saneerauksen pääta
voite on poistaa kellarista johtuvat sisäilmahaitat ja mahdollistaa kellaritilojen
paremman käytön. Hankkeeseen varataan 50.000 euron määräraha.
• Kohdentamattomaan korjausrakentamiseen varataan 20.000 euroa.
•

Ruumishuoneelle hankitaan uusi vainajien säilytyskaappi leveillä säilytystiloilla.
Vanha säilytyskaappi myydään. Investoinnin myyntituloja ei budjetoitu, koska
tämän tyyppisille vanhoille laitteille ei juurikaan ole jälkimarkkinoita.

• Seurakunnan käytössä oleva vanha Avant 600-sarjan kuormaaja vaihdetaan uu
teen. Vaihtokustannuksiin on varattu yhteensä 55.000 euroa.
• Kohdentamattomiin kalustohankintoihin varataan 10.000 euroa.
Yhteensä investoinnit ovat 320.000 euroa.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:ssä korostetaan toiminnallisten tavoitteiden asetta
mista ja niiden merkitystä seurakunnan talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrä
rahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on myös osoitettava taloudel
lisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot.
Seurakunnan rahoituslaskelma on negatiivinen ja tarkoittaa menojen rahoittamista
säästöillä. Yhteensä rakennetulla talousarviolla ja oletuksella, että kaikki investoin
nin toteutuvat täysimääräisesti, säästöjä käytetään yhteensä 123.316 euroa.
Hautainhoitorahaston talousarvion toimintatuottoja syntyy 80.000 euroa. Toimintatuotoista 24.010 euroa eli 30 prosenttia on kesähoitomaksuja ja 55.990 euroa eli 70
prosenttiajaksotettuja pitkäaikaishoitotuloja. Hautainhoitorahaston toimintakulut
ovat yhteensä 80.000 euroa. Kuluista 63,8 prosenttia on henkilöstökuluja ja 36,2
prosenttia kuluu aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarahankintoihin. Seurakunnan hoi
dossa olevien hautojen määrä on ollut pitkällä aikavälillä tasaisessa nousussa. Hau
tainhoitorahaston talousarvio päättyy 0 tulokseen.
Liitteenä seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 sekä ta
loussuunnitelma vuosille 2021 ja 2022.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitel
man vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 kirk
kovaltuuston käsiteltäväksi. Seurakunnan talousarvio sisältää hautain
hoitorahaston talousarvion.

Tarkistusmerkintä:
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Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti lisätä metsätalouden tavoitteeksi si
vulle 55, että selvitetään vuosien 2020-2021 aikana mahdollisuus seurakunnan
metsäomaisuuden siirrosta yhteismetsälle osuuksia vastaan. Edellä mainitulla
lisäyksellä kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti laaditun seurakunnan ta
lousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman
vuosille 2021 - 2022. Kirkkovaltuusto hyväksyi myös seurakunnan talousar
vion sisältämän hautainhoitorahaston talousarvion.

Talousjohtaja, kirkkoherra ja toimialajohtajat esittelivät talousarvion omalta osalta.
Kokoustauko klo 18.58-19.10 ennen tämän pykälän päätöksentekoa.
Toimialajohtajat poistuivat kokouksesta klo 19.30.
Valtuutettu Tarmo Raatikainen poistui kokouksesta klo 20.30 tämän pykälän pää
töksenteon jälkeen.

Tarkistusmerkintä:
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51 §

Talousarviomuutokset rippikoulutyön ja varhaisnuorisotyön vuoden 2019 ta
lousarvioon.
Kuusamon seurakunnan Kasvatusjohtokunta on kokouksessaan 3.10.2019 esittänyt
lisätalousarviota rippikoulutyölle sekä varhaisnuorisotyölle. Lisätalousarvioiden
tarve perustuu seurakunnan oman leirikeskuksen käyttörajoitukseen, jolloin leirit
mahdollisuuksien mukaan järjestetään ulkopuolisissa tiloissa. Vuoden 2019 talous
arviossa on varauduttu siihen, että leirit pidetään omissa tiloissa ja tilojen käyttöjä
ravitsemuspalvelut ovat sisäisiä kuluja.
Rippikoulutyötä varten lisätalousarvion määrä on 4510 euroa ja varhaisnuorisotyön
lisätalousarvion määrä on 4.420 euroa. Talousarvion muutoksilla vuoden 2019 ta
lousarvion toimintakulujen loppusumma kasvaa 2.760.837 euroon ja talousarvion
ylijäämä pienenee 136.150 euroon.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myöntää
lisätalousarvion seurakunnan rippikoulutyölle ja varhaisnuorisotyölle
esittelyn mukaisesti.

Päätös:

Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti lisätalousarvion seurakunnan
rippikoulutyölle ja varhaisnuorisotyölle esittelyn mukaisesti.

Tarkistusmerkintä:
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52 §

Investointimäärärahojen muutoksia
Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tulosarviot investointi
hankkeille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä seurakunnan toiminnan mahdollis
tamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin. Investointimäärärahojen muu
tokset hyväksyy kirkkovaltuusto.
Ristikankaan hautausmaan muistolehdon rakentamiseen varatut määrärahat on yli
tetty 2.451 eurolla. Ylitys katetaan siirtämällä Nilon hautausmaan vaihtolavan han
kinnasta ylijääneestä määrärahasta 2.500 euroa Ristikankaan hautausmaan muisto
lehdon rakentamiseen varattuihin määrärahoihin. Vaihtolavan hankintaan tarkoite
tut määrärahat vähenevät 4.500 euroon ja käyttämättömäksi osuudeksi jää 470 eu
roa.
JCB-kaivuriin hankittu harjalaite oli arvioitua kalliimpi ja hankinta ylitti sille vara
tun määrärahan 4.620 eurolla. Määrärahan ylityksen kattamiseksi siirretään Käylän
rivitalon vuoden 2019 kuntotutkimuksen määrärahoista 2.350 euroa ja Käylän ma
joitusrakennuksen kuntotutkimukseen varatuista määrärahoista 2.350 euroa harjalaitteen hankintaan tarkoitettuihin määrärahoihin. Käylän rivitalon ja majoitusra
kennuksen kuntotutkimukseen varattuihin määrärahoihin jää muutoksen jälkeen
molempiin 5.150 euron määrärahat, joista rivitalon osalta jäljellä on 2.536,08 eu
roa ja majoitusrakennuksen osalta 2.287,34 euroa..
Nilon pienkuormaajan hankinnan määrärahat ylittyivät 1.248 euroa. Lisäksi on jou
duttu hankkimaan lumikauha, jolloin määrärahat ylittyvät 2.200 eurolla. Ylityksen
kattamiseksi siirretään Vanhan hautausmaan pääkäytävän remontin määrärahoista
2.500 euroa pienkuormaajan hankintaan tarkoitettuihin määrärahoihin. Muutoksen
jälkeen pääkäytävän remontin määrärahat pienenevät 51.500 euroon ja käyttämättö
mäksi osuudeksi jää 2.007,85 euroa.
Muutokset eivät vaikuta vuoden 2019 investointimäärärahojen kokonaissummaan.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy esi
tetyt määrärahamuutokset.

Päätös:

T arki stusm erkin tä:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esitetyt määrärahamuutokset.
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53 §

Muut kokouksessa esille tulevat asiat
1. Valtuutettu Helena Karjalaisen kysymys milloin kirkkovaltuustolle annetaan selvitys eri
työryhmien kokoonpanosta ja niiden tavoitteista. Talousjohtaja antoi kokouksessa selvityk
sen kirkkovaltuustolle seuraavista työryhmistä: haastattelutyöryhmä, viestintätyöryhmä, ra
kennustoimikunta ja kaavoitustyöryhmä. Valtuutetuille lähetetään sähköpostitse kokouk
sessa annetut tiedot.
2. Kirkkoherra kertoi Iglukappelin päivystyksestä ja vapaaehtoisten tarpeesta.
3. Seuraavan kirkkovaltuuston kokous pidetään 11.2.2019.

Valtuutettu Seppo Kurtti poistui klo 20.40 tämän pykälän käsittelyn aikana.
54 §

Valitusosoite
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimus-ja vali
tusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus-ja valitusosoitusesitykset
pykäläkohtaisina.

55 §

Kokouksen päättäminen
Laulettiin virsi 565. Herran siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.52.

Kokouksen puolesta

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehty
jen päätösten mukaiseksi.

Kuusamossa

Kaisa Kurtti

Tarkistusmerkintä:

päivänä ^(Tkuuta 2019

Tuula Lämsä

Kuusamon seurakunta

VALITUSOSOITUS

Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä 28.11.2019

Pöytäkirjan pykälä 54

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ia 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: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoi
keuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

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:
Kuusamon seurakunta
Käyntiosoite: Kirkkotie 1 B, 93600 Kuusamo
Postiosoite: Kirkkotie 1 B, 93600 Kuusamo
Sähköposti: kuusamon.seurakunta@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 lähettämises
tä, 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.

Hankintaoikalsun 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
Valitus
viranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ia hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohiois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Telekopio: 029 564 2841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin:029 564 2800

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

' Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat -ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito -ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (raken
nus -ja käyttöoikeusurakat)
Liitetään pöytäkirjaan

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

Valitusaika

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Hallituskatu 3, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Puhelin: 08 535 8510
Sähköposti: oulun.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09 180 2350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetus- ia kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
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 asemaan
sa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattami
sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkina
oikeuden 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. Asian
osaisen 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,4ai 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 ase
maan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltä
väksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitus
asiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitus
asiakirjat 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
Liitetään pöytäkirjaan

