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Aika Tiistaina 13.9.2022 klo 17.00-18.13 

  

Paikka Simeon-talo, kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina 

  

Osanottajat 

 

Kinnunen Anna,  kirkkoherra, pj. 

Hyvönen Jukka, jäsen  

Janes Nina, varapj. jäsen 

Kiri, Esko, jäsen 

Kivelä Arto, jäsen 

Ojala, Sari, jäsen  

läsnä 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

poissa 

poissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suikkanen Jaana, jäsen 

 

läsnä 

 

 

 

 

  

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

 Outi Silander, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

 Tarja Partanen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

   

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

    

 

Käsitellyt asiat §§:t 105-115 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 13.9.2022 Hamina 13.9.2022 

 

Allekirjoitukset 

  Esko Kiri  Jaana Suikkanen 

   

   

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 15.9.2022 ja on ollut nähtävänä kirkko-

herranvirastossa 16..-29.9.2022. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkko-

herranviraston ilmoitustaululla 14.9.2022 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa  
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105 § 

Kokouksen avaus 

 

Esitys 

Puheenjohtaja kirkkoherra Anna Kinnunen pitää alkuhartauden ja avaa kokouksen. 

 

Päätös 

Kirkkoherra Anna Kinnunen esitteli seurakunnan saaman Kirkon Ympäristödiplomin ja piti alku-

hartauden sekä avasi kokouksen. 

 

106 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 § ”Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen ko-

kousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.”  

Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi yksimielisesti päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka 

sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.  

 (KJ 9:2,2)  

 

Asialista on lähetetty 7.9.2022 sähköpostitse. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet 

jäsenistä on saapuvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

107 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

108 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkko-

neuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen jälkeen. 

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Esko Kiri ja Arto Kivelä. 

 

Päätös 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Kiri ja Jaana Suikkanen. 



HAMINAN SEURAKUNTA    

Kirkkoneuvosto  13.9.2022  Sivu 3 

 

 

109 § 

Lausunto seurakuntapastorin viran hakijoista 

Valmistelija kirkkoherra puh. 0400 279 926 

 

Haminan seurakunnassa on ollut avoinna seurakuntapastorin virka, jonka hakuaika päättyi 

15.8.2022 klo 15.00. 

 

Virkaan valittavalta odotetaan: 

- Seurakunnan kasvatustyön tuntemista sekä kiinnostusta ja taitoa työskennellä lasten ja nuor-

ten kanssa. 

- Hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. 

- Osaamista toimia verkostoissa. 

- Hyvää viestintäosaamista.  

- Kykyä kohdata ihmisiä avoimesti ja rohkeutta kehittää työtä yhdessä muiden kanssa.  

- Valitun tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Ennen työn vastaanotta-

mista valitun on esitettävä lääkärintodistus työkelpoisuudestaan sekä rikosrekisteriote (Laki 

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). 

 

Virkaan valittava toimii teologina seurakunnan kasvatuksen tiimissä. Lisäksi viran tehtäviin kuuluu 

jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten, rippikoulutyön ja leirityön lisäksi muita papin tehtä-

viä.   

 

Viranhoitomääräyksen antaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli. Hakemuksia Mikkelin tuo-

miokapitulille tuli KirkkoHR:n kautta 15.8.2022 klo 15.00 mennessä yhteensä 27. Valintatyöryhmä 

kutsui haastatteluun viisi hakijaa. Valintatyöryhmään kuuluivat kirkkovaltuuston pj Simo Suutari, 

kirkkovaltuuston varapj Outi Silander, kasvatuksen työalajohtaja vs. Mia Rautamies ja kirkkoherra 

Anna Kinnunen. Lisäksi haastatteluissa oli mukana Nuorten vaikuttajaryhmän puheenjohtaja Kiia 

Jokela. Haastattelut pidettiin 29.8.2022. Haastatteluun kutsuttiin: 

 

pastori Maria Suurnäkki 

pastori Aleksi Leppänen 

pastori Nina Palm 

pastori Tuuli Kotisalo 

pastori Ellen Kiviharju 

 

Kirkkolain (KL 6:11 §) mukaisesti tuomiokapituli päättää papin viranhoitomääräyksestä. Seurakun-

ta (kirkkoneuvosto) antaa lausunnon tuomiokapitulille virkaan ilmoittautuneista. 

 

Esitys, puheenjohtaja 

a. Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää viranhoitomääräystä (100%) Mikkelin hiip-

pakunnan tuomiokapitulilta pastori Tuuli Kotisalolle (s. 22.3.1989) 1.1.2023 alkaen tois-

taiseksi.  

b. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli asettaa virkaan 6 kuukauden koeajan. 

c. Palkkaus KirVESTES:n vaativuusryhmä 601 peruspalkka 3163,53 euroa/kk + mahdollinen 

kokemuslisä.  

d. Valinnan perustelut: pastori Kotisalo osoitti haastattelussa vahvaa kasvatuksen työalan tun-

temusta. Lisäksi Kotisalolla oli muihin hakijoihin nähden laaja työkokemus seurakunnan 

kasvatustyöstä erilaisissa tehtävissä. Hän osoitti omaavansa erinomaiset vuorovaikutustai-

dot. Kotisalon kehittävä työote välittyi haastattelussa sekä rakentava ja analyyttinen tapa 

tarkastella omia työyhteisötaitojaan sekä kasvatuksen työalaa ja seurakunnan toimintaa laa-
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jemmin. Haastattelun perusteella Kotisalo katsotiin kasvatuksen tiimiin sopivaksi. Hänen 

hyvä viestintäosaaminen kävi ilmi sekä hänen vapaamuotoisessa hakemuksessaan että haas-

tattelussa.  

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

110 § 

Haminan seurakunnan taloussääntö 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkohallitus on julkaissut uuden taloussääntömallin alkuvuodesta 2022 ja kirkkoneuvosto käsitte-

li seurakunnan uuden taloussaäännön ensimmäisen kerran kokouksessaan 9.8.2022. Sen jälkeen 

siihen tehtiin tarvittavat muutokset. 

 

Taloussääntö jaetaan esityslistan mukana. 

 

Esitys 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan uuden taloussäännön, joka tulee 

voimaan 1.1.2023. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

111 § 

Hautamuistomerkkisääntö 

Valmistelija seurakuntapuutarhuri puh. 050 386 5727 

 

Seurakunnan hautausmailla on erilaisia käytäntöjä hautamuistomerkeistä. Jotta kaikki hautausmaat 

olisivat tasa-arvoisia, seurakuntapuutarhuri esittää päivettyä sääntöä, mikä perustuu hautaustoimen 

ohjesääntöön ja hautausmaiden käyttösuunnitelmiin. 

Ohje sisältää mm. seuraavia asioita 

- suunnitelma hyväksytettävä ennen asennusta seurakuntapuutarhurilla tai kirkkoneuvostolla 

- poikkeuksellisen kookkaiden muistomerkkien kivitöistä omaiset vastaavat 

- muistomerkkien enimmäismitoista erikokoisille haudoille sekä niiden asennuksesta 

- materiaaleista, kivi, puu tai metalli 

- reunakivien asentamisesta 

- uurna-lehtojen muistolaatoista 

- vanhojen hautausmaiden muistomerkkien koosta 

 

Muistomerkkiohje jaetaan esityslistan mukana. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Hyväksytään lähetetty muistomerkkiohje. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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112 § 

Muut esille tulevat asiat 

 

Päätös 

Muita esille tulevia asioita ei ollut. 

 

 

113 § 

Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Esitys 

Merkitään tiedoksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 29.8.-6.9.2022. Koonti jaetaan esityslis-

tan mukana. 

 

Päätös 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat merkittiin tiedoksi. 

 

 

114 § 

Kokouksen päättäminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13. 

 

 

115 § 

Muutoksenhaku 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Kirkkoneuvosto 

13.9.2022 §§ 105-115 

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä 

oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitus-

ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-

muksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukais-

ta valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn val-

mistelua. 

 Pöytäkirjan pykälät: 105-110, 112-115 

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto 
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Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pöytäkirjan pykälät: 111 

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 

Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virka-

ehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saatt 

aa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä 

on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka 

on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, 

tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti). 

Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimi-

tuksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti). 

Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen 

henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta. 

Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimen-

piteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti). 

Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

Suomen evl.lut.kirkon virkaehtosopimuksesta annetun lain (968/1974) 19 §: 

Pöytäkirjan pykälät:  

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot 

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa 

tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeu-

den toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankinta-

lain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:  
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60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut); 

150 000 € (rakennusurakat);  

400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);  

300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja  

500 000 € (käyttöoikeussopimukset). 

Pöytäkirjan pykälät:  

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 

Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto 

Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34 

Postiosoite:Pikkuympyräkatu 34 

Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 

Pöytäkirjan pykälät: 111 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikai-

suvaatimusaika 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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 

pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaa-

timuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaan-

ottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
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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.  

Muutoksenhakuajan laskeminen 

Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantito-

distuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä taval-

lista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä-

kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.  

HANKINTAOIKAISU 

Hankintaoikaisun tekeminen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen 

voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimite-

taan hankintayksikölle.  

Hankintayksikkö: Haminan seurakunta 

Käyntiosoite:Pikkuympyräkatu 34 

Postiosoite:494400 Hamina 

Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 

Pöytäkirjan pykälät: 97 

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön 

päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen 

tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 

päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksi-

antoa 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 toimimattomuu-

desta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
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min. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 

päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 

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 hankintayksi-

kön hallussa.  

3 VALITUSOSOITUS  

a) Kirkollis- ja hallintovalitukset 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 

Itä-Suomen hallinto-oikeus   

Käyntiosoite:Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 

Postiosoite:PL 1744, 70101 Kuopio 

Sähköposti:ita-suomi.hao@oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  

Kirkollisvalitus alistusasiassa 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Käyntiosoite:Kirkkokatu 10, 50100 Mikkeli 

Postiosoite:PL 122, 50101 Mikkeli 

Sähköposti:mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi 

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 

Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki 

Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki 

Telekopio: 09 1802 350 

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi  

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  

Muutoksenhakuajan laskeminen 

Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantito-

distuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä taval-

lista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä-

kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.  

b) Valitus markkinaoikeuteen 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa 

koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaan-

tipäivää lukuun ottamatta. 

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 tekemi-

sestä 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 vies-

tin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä 

tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähet-
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tämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas-

taavasta 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 vii-

meistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystie-

dot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.  

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön pää-

tös 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 kokonaistaloudelli-

sen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa 

markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. 

Markkinaoikeuden yhteystiedot 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki 

Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki 

Telekopio: 029 56 43314 

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

 

4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMI-

NEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava: 

– valittajan nimi ja yhteystiedot 

– postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää  

– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
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– vaatimusten perustelut 

– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on 

ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviran-

omaiselle. 

Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 

– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen  

– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 

ajankohdasta 

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tar-

vitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.  

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. 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaan-

ottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei 

lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 

annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 

on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos han-

kinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 


