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Kokouksen avaaminen
Skn § 45

Puheenjohtaja, vt. kirkkoherra Helena Nykänen avasi kokouksen
ja lääninrovasti Arto Penttinen piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Skn § 46

KL 7: 4 §: ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.”
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaisesti kokouskutsu tulee lähettää
viisi (5) päivää ennen kokousta.
Esityslista on lähetetty 29.4.2019. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja
läsnäolo-oikeutetut.

Puheenjohtajan esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Skn § 47
Puheenjohtajan esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuomo Kantola ja
Hannele Karjalainen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Skn § 48
Puheenjohtajan esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran vaali
Skn § 41

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julisti 6.8.2018 Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi 8.10.2018 mennessä. Virkaan ei tuolloin
ollut yhtään hakijaa. Tuomiokapituli päätti jatkaa viran hakuaikaa 5.11.2018 klo
18 saakka. Viimeisenä hakupäivänä oli kuitenkin havaittu KirkkoHR:ssä tekninen virhe. Hakuaikaa jatkettiin vielä 29.11.2018 klo 15 saakka. Seurakunnan
pyynnöstä tuomiokapituli oli päättänyt, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto. Kirkkojärjestyksen edellyttämäksi
välillisen vaalin valmistelijaksi tuomiokapituli määräsi lääninrovasti Arto Penttisen.
Määräaikaan mennessä Sonkajärven kirkkoherran virkaa haki kaksi henkilöä,
pastori Anneli Toppinen ja pastori Pirkko Olanterä. Pastori Anneli Toppinen
on perunut hakemuksensa tuomiokapitulille Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virkaan 15.2.2019.
Kirkkoherran viran täytössä muodollinen kelpoisuus käsittää kirkon jäsenyyden, konfirmaation, tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot,
pappisvihkimyksen, pastoraalitutkinnon, seurakuntatyön johtamisen tutkinnon
sekä kielitaidon.
Kirkkoherran vaalin valmistelijan esitys:
1) Seurakuntaneuvosto päättää myöntää tuomiokapitulin määräämälle kirkkoherran vaalin valmistelijalle, lääninrovasti Arto Penttiselle, läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi, ja käy keskustelun kirkkoherran virkaa
hakeneesta, ja
2) päättää, pyytääkö se tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran ainoalle hakijalle, pastori Pirkko
Olanterälle, vai pyytääkö se tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi.
3) edellyttäen, että seurakuntaneuvosto valitsee pastori Pirkko Olanterän seurakunnan kirkkoherraksi, seurakuntaneuvosto päättää kirkkoherranviran palkkausperusteeksi palkkaluokan K10.
4) Seurakuntaneuvosto määrää kirkkoherran virkapaikaksi Sonkajärven seurakunnan seurakuntatalon.

Päätös:

Kohta
1) hyväksytään
Kohta
2) suoritettiin suljettu lippuäänestys. Viranhoitomääräystä Pirkko
Olanterälle kannattaneet äänestivät JAA ja viran julistamista uudelleen haettavaksi äänestivät EI. Äänestystulos 5 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Näin ollen virka
julistetaan uudelleen haettavaksi. Edelliset hakijat huomioidaan.
Kohta
3) Kohta
4) -

Toimenpiteet:

Pöytäkirjanote Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
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Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvostossa on 10.4.2019 § 41 kohdal
la käsitelty kirkkoherran valintaa.
Vaalin valmistelijan esityksessä on kohdan 2) osalta ollut seuraava: ”päättää,
pyytääkö se tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen Sonkajärven
seurakunnan kirkkoherran viran ainoalle hakijalle, pastori Pirkko Olanterälle,
vai pyyttäkö se tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi”.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 17.04.2019 § 50 palauttaessaan
asian uudelleen Sonkajärven seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi todennut seuraavaa:
Seurakuntaneuvosto on kohdassa 2) päättänyt seuraavaa: ”suoritettiin suljettu
lippuäänestys. Viranhoitomääräys Pirkko Olanterälle kannattaneet äänestävät
JAA ja viran julistamista uudelleen haettavaksi äänestävät EI. Äänestystulos 5
JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Näin ollen virka julistetaan uudelleen haettavaksi.
Edelliset hakijat otetaan huomioon.”
Seurakuntaneuvoston päätös on virheellinen, koska siinä on asetettu vastakkain asian käsittelyä koskeva ratkaisu ja kirkkoherran vaali. Lisäksi äänestystavaksi on virheellisesti valittu suljettu lippuäänestys jaa-ei -äänin. Lisäksi
seurakuntaneuvoston päätökseen on annettu virheellisesti oikeus hakea oikaisuvaatimusta seurakuntaneuvostolta. Jos seurakunnan päätöksenteossa
mielipiteet ovat jakautuneet siten, että osa haluaa ainoan hakijan saavan viranhoitomääräyksen ja osa haluaa pyytää viran julistamista uudelleen haettavaksi, on seurakuntaneuvoston suoritettava asiassa äänestys. Tämän olisi
voinut todeta seurakuntaneuvostossa asian esittelyn jälkeen käydyn keskustelun perusteella (KJ 7:4,1). Koska asiassa oli erilaisia näkökantoja, olisi ensin tullut äänestää asian käsittelyä koskevasta ratkaisusta, jossa vastakkain olisivat olleet ehdotukset uuden hakumenettelyn pyytäminen tai asian
käsittelyn jatkaminen seurakuntaneuvostossa. Kyse ei ole vaalista vaan kirkkolain 7 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesta äänestyksestä eikä sitä voi suorittaa suljetuin lipuin. Äänestäminen on aina julkista. Lisäksi äänestämisestä
toimielimessä on säädetty kirkkojärjestyksen 7 luvun 4 §:ssä. Tämän jälkeen,
jos äänestyksessä enemmistön kanta olisi ollut uuden hakumenettelyn pyytäminen, olisi seurakuntaneuvosto lähettänyt pyyntönsä uudesta hakumenettelystä tuomiokapitulille ilman vaalin toimittamista. Tässä tapauksessa kyse olisi
asian valmistelusta, eikä siihen kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea
muutosta. Jos taasen äänestyksessä enemmistön kanta olisi ollut asian käsittelyn jatkaminen, olisi seurakuntaneuvostossa suoritettu vaali kirkkolain 7 luvun 4 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla. Tällöin vaali olisi kirkkojärjestyksen 7 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti tullut vaadittaessa toimittaa suljetuin
lipuin. Kirkkolain 7 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan vaali toimitetaan enemmistövaalina.
Kirkkoherran vaalin valmistelijan esitys:
1) Seurakuntaneuvosto päättää myöntää tuomiokapitulin määräämälle kirkkoherran vaalin valmistelijalle, lääninrovasti Arto Penttiselle, läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi, ja käy keskustelun kirkkoherran virkaa
hakeneesta, ja
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2) päättää, pyytääkö se tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran ainoalle hakijalle, pastori Pirkko
Olanterälle, vai pyytääkö se tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi. Mikäli keskustelussa ilmenee erilaisia näkökantoja, äänestää seurakuntaneuvosto siitä, pyydetäänkö tuomiokapitulilta uutta hakumenettelyä vai
jatketaanko asian käsittelyä seurakuntaneuvostossa. Mikäli asian käsittelyä
jatketaan, tulee seurakuntaneuvoston suorittaa vaali enemmistövaalina ja
vaadittaessa suljetuin äänestyslipuin.
3) edellyttäen, että seurakuntaneuvosto valitsee pastori Pirkko Olanterän seurakunnan kirkkoherraksi, seurakuntaneuvosto päättää kirkkoherranviran palkkausperusteeksi palkkaluokan K10.
4) Seurakuntaneuvosto määrää kirkkoherran virkapaikaksi Sonkajärven seurakunnan seurakuntatalon.
Päätös:
1.

hyväksyttiin esityksen mukaan

2.

koska keskusteluissa ilmeni erilaisia näkökantoja, puheenjohtaja
päätti äänestystavasta. Riitta Tommila esitti, että jatketaan asian
käsittelyä ja Merja Tuovinen kannatti esitystä. Eila Kurtelius
esitti, että seurakuntaneuvosto pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen auki. Hannele Karjalainen kannatti esitystä. Viran uudelleen auki julistamista kannattaneet äänestivät
JAA ja asian jatkokäsittelyä kannattaneet äänestivät EI. Äänestyksessä tuli 7 JAA –ääntä, 3 EI –ääntä ja 1 tyhjä ääni. Näin ollen Sonkajärven seurakuntaneuvosto päättää pyytää tuomiokapitulilta viran auki julistamista.

3.

-

4.

-

Aila Siilin-Huttunen ja Riitta Tommila jättivät eriävän mielipiteen.
Arto Penttinen poistui klo 20.35

Toimenpiteet – ote tuomiokapitulille
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Lausunto Keiteleen seurakunnan liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään
Srkn § 50

Keiteleen seurakunta tehnyt aloitteen sen liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään. Asiasta on tehty liitosselvitys, jossa on tuotu esille liittymisen vaikutuksia. Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 10.4.2019
§ 22 päättänyt yksimielisesti, että se liittyy Ylä-Savon seurakuntayhtymään
1.1.2021 lukien. Tämän jälkeen asiaa käsitellään Ylä-Savon seurakuntayhtymässä. Ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä jokaisen yhtymään kuuluvan seurakunnan seurakuntaneuvostolta pyydetään lausunnot perussäännön
muuttamisesta.
Käytännössä Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän perussääntöön esitetään
lisättäväksi Keiteleen seurakunta 1.1.2021 lukien. Liittymisen yksityiskohdista
ja käytännön järjestelyistä aloitetaan neuvottelut sen jälkeen, kun liittymispäätökset on tehty.
Lisätietona jaetaan uudistettu perussääntö ja liitosselvitys. Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka tulee kokoukseen esittelemään asiaa.

Kirkkoherran esitys:

Sonkajärven seurakuntaneuvosto ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Ylä-Savon seurakuntayhtymän perussäännön muuttamiseen niin,
että Keiteleen seurakunta liittyy Ylä-Savon seurakuntayhtymään 1.1.2021
lukien.

Päätös:

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
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VETO 3 -hanke
Srkn § 51

Iisalmessa järjestettiin 26.3.2019 luottamushenkilöiden ja esimiesasemassa
olevien työntekijöiden seminaari, jossa oli esillä Veto 3 –hankkeen aikaisempia vaiheita ja taustaa sekä käsiteltiin ryhmissä mm. perustehtävää ja tulevaa
organisoitumismallia. Tilaisuudessa otettiin mietittäväksi yhden seurakunnan
organisaatiomalli, josta on keskusteltu henkilöstöpäivässä helmikuussa ja
henkilöstön kuulemisissa syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019. Veto 3 -hanke
aloitettiin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisellä tulevaisuusseminaarilla huhtikuussa 2018.
Erilaisia organisaatiomalleja on työstänyt ja pohtinut hankkeen ohjausryhmä –
hankkeen eri materiaalien, keskustelujen ja tapaamisten perusteella. Mallin
työstäminen jatkuu seuraavassa ohjausryhmän tapaamisessa toukokuussa
sekä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden edustajien seminaarissa 21.5.
Kutsu tähän tilaisuuteen lähetetään myöhemmin.
Lisätietona jaetaan 26.3.2019 pidetyn seminaarin muistio. Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka tulee kokoukseen esittelemään asiaa.

Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi Veto 3 –hankkeen tilanteen.

Päätös:

Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
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Heikki Kaarakaisen testamentti
Skn § 52

Heikki Kaarakainen on testamentannut 28.4.2014 allekirjoitetulla ja
testamentin lisäyksellä 4.4.2018 kaikki omaisuutensa Sonkajärven seura
kunnalle. Kaarakainen on kuollut 1.9.2018.
Perukirja ja testamentti on toimitettu Ylä-Savon seurakuntayhtymään, joka on
yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 23.4.2019 § 55 päättänyt
1) ottaa vastaan Heikki Kaarakaisen testamentin,
2) perustaa seurakuntayhtymän kirjanpitoon Heikki Kaarakaisen varoista
erillisen rahaston,
3) sitoutuu Heikki Kaarakaisen suvun haudan hoitoon testamentin
edellyttämällä tavalla 50 vuodeksi ja
4) päättää testamentin varojen käytöstä myöhemmin, Sonkajärven
seurakuntaneuvostoa kuullaan testamentin varojen käytöstä.

Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto ottaa kiitollisena vastaan Heikki Kaarakaisen
testamenttilahjoituksen. Seurakuntaneuvosto tekee esityksen yhteiselle
kirkkoneuvostolle varojen käytöstä Sonkajärven seurakunnan seurakuntatyöhön seuraavassa kokouksessa, koska asiakokonaisuus on laaja
ja sitä pitää suunnitella perusteellisesti.
Seurakuntaneuvosto ottaa yhteyttä hallintojohtaja Katariina Bergbackaan ja
kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutiseen pikimmiten ennen viljelykauden alkamista.

Päätös
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Anna Laineen testamenttirahasto
Skn 53

Seurakuntaneuvostolle tiedoksi, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän
kirjanpidossa on Sonkajärven seurakunnalle kuuluvassa Anna Laineen
testamenttirahastossa tällä hetkellä 23.125,92 euroa.

Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tiedoksiannot
Skn § 54

1. Merkitään tiedoksi vt.kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
§ 12 Vapaiden siirto työaikapankkiin.
§ 13 Tilapäisen määräaikaisen työsopimussuhteisen työntekijän palkkaaminen leirityöntekijäksi 1. – 30.6.2019.
§ 14 Tilapäisen määräaikaisen työsopimussuhteisen työntekijän
palkkaaminen 2. rippikoululeirille leirityöntekijäksi.
2. Tutustumiskäynnillä Heikki Kaarakaisen jättämällä testamenttiin liittyvällä kiinteistöllä ma 29.4. sovittiin seurakuntaneuvoston seitsemän
paikalla olleen jäsenen ja hallintojohtaja kanssa, että pihapiiriin kuuluvassa entisessä asuinrakennuksessa olevat polttopuut annetaan
Kaarakaisen vastikkeettomana edunvalvojana toimineelle Jaakko
Moisaselle.
3. Talousarvion toteutuma on 27 % huhtikuun 2019 lopussa.
4. Seurakuntaneuvoston seuraava kokousaika 27.5.2019 klo 19.30.

Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto kirjaa edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen päättäminen
Skn § 55

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 21.13.
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YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvaliKieltojen
tusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain
perusteet
mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: § 45, § 46, § 47 § 44 § 48, § 50, § 51, § 52, § 53, § 55.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: § 49, § 54
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos
asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- § 22,§ 23
nen ja -aika
§ Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Sonkajärven seurakuntaneuvosto
Pykälät
Käyntiosoite: Rutakontie 20
Postiosoite:
74300 Sonkajärvi
Telekopio:
017- 8203031
Sähköposti:
sonkajarven.seurakunta@evl.fi
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin
ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaatiOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
muksen sisältö
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
Valitusviranannettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimukomainen ja
sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalitusaika
valituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Puhelin: 029 564 2502
Telekopio:
029 564 2501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli,

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio
Postiosoite: PL 42, 70101 KUOPIO
Sähköposti: kuopio.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pykälät
30 päivää
PL 210, (Eteläranta 8), 00131 Helsinki)
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valituskirjelmä

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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.
Valituskirjelmän liitteet
– 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.
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankinta-asian H a k e m u s o s o i t u s
saattaminen
markkinaAsian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
oikeuden
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankäsiteltäväksi
kinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus
on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista
sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Puhelin: 029 56 43300
Telekopionumero: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Pykälät
§:t
Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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