Pöytäkirja

2/2021

15.02.2021
Porin seurakuntayhtymä - Meri-Porin seurakuntaneuvosto
Meri-Porin seurakuntaneuvoston kokous
Kokousaika

15.02.2021 klo 17:00

Kokouspaikka

Pihlavan kirkon seurakuntasali
klo 17.00 – 19.03

Osallistujat

Kuusiranta Helena
Frangén Aija-Mari
Gustafsson Tarja
Heilimä Janne
Kause Anne
Koivusilta Jan
Kukkakorpi Raija
Leppiniemi Tellervo
Peltola Janna
Rouvali Arja-Leena
Säämäki Matti
Viitala Matti
Virtanen Lasse

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Hietanen Heimo

asiantuntija, lääninrovasti paikalla
§13-15

Varajäsenet

Horttanainen Sini
Kallionpää Jukka

varajäsen
varajäsen

Poissa

Rouvali Arja-Leena
Viitala Matti
Virtanen Lasse
Kallionpää Jukka

jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Muut osallistujat

Nelli Sopenkivi

Sihteeri

Pöytäkirja

2/2021

15.02.2021
Porin seurakuntayhtymä - Meri-Porin seurakuntaneuvosto

Sisällysluettelo
§ 13 Porin seurakuntayhtymä - Meri-Porin seurakuntaneuvosto - Kokoustiedot ........................... 1
§ 14 Kirkkoherran vaalin vaalitapa ............................................................................................... 2
§ 15 Kirkkoherran viran erityiset tarpeet ...................................................................................... 4
§ 16 Meri-Porin seurakunnan työalojen ja aluetoimikuntien toimintakertomukset
vuodelta 2020 ............................................................................................................................ 5
§ 17 Meri-Porin seurakunnan toimintakertomus 2020 .................................................................. 6
§ 18 Kappalaisen viran erityiset tarpeet ....................................................................................... 7
§ 19 Ilmoitusasiat ......................................................................................................................... 8
§ 20 Valitusosoitus ....................................................................................................................... 9
§ 21 Porin seurakuntayhtymä - Meri-Porin seurakuntaneuvosto - Kokouksen
päättäminen .............................................................................................................................. 14

Pöytäkirja

2/2021

1

15.02.2021
Porin seurakuntayhtymä - Meri-Porin seurakuntaneuvosto

§ 13

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla. KL 7:4
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Esitys

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Janne Heilimä ja Anne Kause

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 16.2.2021 klo 12 mennessä.sähköisesti.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Anne Kause
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§ 14
Kirkkoherran vaalin vaalitapa
Diaarinumero

DPOR/73/00.02.08/2021

Valmistelija
Esittelijä

Helena Kuusiranta

Kirkkoherran virka on Meri-Porin seurakunnassa tullut avoimeksi kirkkoherra
Heimo Hietasen irtisanouduttua ja saatua Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulin istunnossa 9.12.2020 virkamääräyksen 1.1.2021 alkaen
Keski-Porin seurakuntaan.
Kirkkoherran viran tultua avoimeksi, seurakuntaneuvoston on mahdollista
harkita vaalin järjestämistä välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon
seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä
kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä
paikallinen
äänestysaktiivisuus
edellisissä
seurakuntavaaleissa
tai
kirkkoherran vaalissa.
Tiedotusvastuu kirkkoherran vaalista kuuluu seurakunnan kirkkoneuvostolle
tai seurakuntaneuvostolle. Meri-Porin seurakunta on järjestänyt asiasta
seurakunnan
alueella
mahdollisuuden
seurakuntalaisten
käydä
kirkkoherranvaalitavasta keskustelua. Koronapandemian vuoksi seurakunta
järjesti kolme eri iltatilaisuutta: Reposaaressa 1.2.2020, Pihlavassa 8.2.2020
ja Ahlaisissa 9.2. Lisäksi KirkkoPorissa -sivuilla on ollut mahdollisuus käydä
keskustelua verkkosivujen välityksellä ko. asiasta. Lisäksi Porin
kirkkosanomissa 21.1.2021 ja Satakunnan Kansassa on ollut asiasta
artikkelit, joissa viran avoimeksi tuloa ja vaalitavan valintaa on käsitelty.
Seurakuntaneuvoston jäseniä on informoitu kirkkoherranvaalitavoista
lähettämällä luettavaksi linkki: Kirkkoherranvaalin hallintomenettely, Suomen
ev.-lut. kirkon julkaisuja 23, Kirkko ja toiminta. Lääninrovasti Heimo Hietanen
on pyydetty seurakuntaneuvoston kokoukseen 15.2.2020 kertomaan
vaalitavoista kokemusasiantuntijana.
Seurakuntaneuvoston on tehtävä pyyntö hiippakunnan tuomiokapitulille
välillisen vaalin toimittamisesta ennen viran haettavaksi julistamista. Mikäli
seurakuntaneuvosto ei tee pyyntöä, kirkkoherra valitaan välittömillä vaaleilla.
Lopullisen päätöksen siitä, että kirkkoherra valitaan välillisillä vaaleilla, tekee
tuomiokapituli. Sen on mahdollista omassa harkinnassaan ottaa
seurakuntaneuvoston perustelujen lisäksi huomioon oma näkemyksensä
seurakunnan tarpeista.
Meri-Porin seurakunnassa on jäseniä n. 6600, joten se on kooltaan melko
pieni. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on hidastunut viime vuoden aikana.
Järjestetyt keskustelutilaisuudet kirkkoherranvaalitavasta eivät keränneet
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väkeä. Äänestysinto seurakuntavaaleissa 2018 on ollut alhainen; 9,7
prosenttia.
Viimeksi nykyisen seurakunnan alueella järjestetyssä kirkkoherran vaalissa,
joka oli Pihlavan seurakunnan kirkkoherran vaali, Pihlavan alueella olleessa
vaalissa 3.6.2012 äänioikeuttaan käytti vain 514 jäsentä eli 10,8 prosenttia
äänioikeutetuista.
Kirkkoherran valinta välittömien vaalien sijaista välillisillä vaaleilla antaa
mahdollisuuden ottaa huomattavasti paremmin viran vaatimat edellytykset
Meri-Porissa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulille, että Meri-Porin seurakunnan kirkkoherranvaali keväällä
2021 toteutettaisiin välillisellä vaalitavalla (KL 23:11,2).

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 15
Kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Diaarinumero

75/00.02.08/2021

Valmistelija
Esittelijä

Helena Kuusiranta
Kirkkoherran viran haettavaksi julistamista varten tuomiokapituli tarvitsee
tiedon seurakunnan kirkkoherranviran erityisistä tarpeista.
Peruslähtökohtana kirkkoherraa valittaessa ovat kirkkojärjestyksen 6 luvun 13
pykälässä määritellyt tehtävät. Näiden lisäksi seurakuntaneuvoston tulee
pohtia mahdollisia erityisiä tarpeita. Seurakuntaneuvoston tulee pohtia
seurakunnan näkökulmasta, mitkä asiat tulee ottaa huomioon kirkkoherraa
valittaessa. Viran sisällöllisistä erityistarpeista ja valittavalta edellytettävistä
taidoista tai kyvyistä tulee antaa lausunto tuomiokapitulille, joka huomion ne
määrittäessään kyseisen viran erityisiä tarpeita ennen viran täyttöprosessin
varsinaista alkamista (Kirkkoherranvaalin hallintomenettely, 2.2.)
Lääninrovasti Heimo
asiantuntijana.

Esitys

Hietanen

on

kutsuttu

mukaan

keskusteluun

Meri-Porin seurakunnan kirkkoherraksi hakevalta edellytämme hengellisen
työn johtamiskykyä, hallinnollista osaamista, talous- ja henkilöstöjohtamisen
taitoja, kykyä muutos johtamiseen ja seurakunnan kehittämiseen koko
seurakunnan alueella. Eduksi katsotaan seurakuntayhtymän toiminta
ympäristön tuntemista.
Hakijalta edellytämme hyviä sosiaalisia taitoja sekä yhteistyökykyä.
Seurakuntatyö tulee nähdä vuorovaikutuksena ja yhteistyönä työntekijöiden,
luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.
Kirkkoherran viran hyvä hoito edellyttää liikkumista seurakunnan sisällä, mikä
edellyttää ajokorttia ja mahdollisuutta käyttää omaa autoa.
Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon tuomiokapitulille, että se huomioi
esityksen mukaiset tiedot kirkkoherranviran erityisistä tarpeista.

Päätös

Esitykseen mukaan.
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§ 16
Meri-Porin seurakunnan työalojen ja aluetoimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2020
Diaarinumero

DPOR/72/00.02.08/2021

Valmistelija

Helena Kuusiranta

Esittelijä

Helena Kuusiranta

Työalat ja aluetoimikunnat ovat toimittaneet toimintakertomuksensa viime
vuodelta. Työaloja on pyydetty arvioimaan, miten asetetut tavoitteet ja
painopistealueet toteutuivat sekä antamaan tunnusluvut toiminnastaan.
Ohessa liitteenä on saadut työalojen ja aluetoimikuntien toimintakertomukset.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.
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§ 17
Meri-Porin seurakunnan toimintakertomus 2020
Diaarinumero

DPOR/71/00.02.08/2021

Valmistelija
Esittelijä

Helena Kuusiranta

Johtoryhmä on kokouksessaan 26.10.2020 pyytänyt tilinpäätösaikataulun
mukaisesti vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tunnusluvut tilipäätöstä
varten 22.2.2021 mennessä.
Esitys

Meri-Porin seurakunnan toimintakertomus tunnuslukuineen vuodelta 2020 on
liitteenä
(liite
1).
Seurakuntaneuvosto
hyväksyy
vuoden
2020
toimintakertomuksen tunnuslukuineen.

Päätös

Esityksen mukaan.

LaVa

Toteutuneella toiminnalla on ollut välittömiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Toimintakertomuksista käy ilmi seurakunnassa toteutunut monipuolinen
toiminta lasten ja nuorten hyväksi. Lapset ja nuoret on huomioitu
seurakunnan toiminnassa vuonna 2020 hyvin.
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§ 18

Kappalaisen viran erityiset tarpeet

Diaarinumero

DPOR/74/00.02.08/2021

Valmistelija
Esittelijä

Helena Kuusiranta
Meri-Porin seurakunnan kappalaisen virka on mahdollista Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulin julistaa auki vt. khra Helena Kuusirannan
irtisanouduttua 19.1.2021 kappalaisen virasta 1.3. 2021 alkaen (liite 2).
Seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus antaa lausunto kappalaisen viran
erityisistä tarpeista tuomiokapitulille ennen viran auki julistamista.
Kappalaisen virka on ollut aiemmin lapsi- ja perhetyössä. Tätä virkaa on
menestyksekkäästi hoitanut seurakuntapastori Anna Kasvinen kappalaisen
viransijaisena, ja on järkevää, että hän jatkaa alkamansa työalan kehittämistä.
Kappalaisen viran työalaksi tulee diakonia- ja lähetystyö.

Esitys

Erityiset tarpeet Meri-Porin seurakunnan kappalaisen viralle ovat
seurakuntatyön tuntemus, motivaatio kehittää diakonia- ja lähetystyötä,
yhteistyökyky ja tiimityön taidot, hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot
sisältäen sosiaalisen median osaamista. Edellytämme tehtävän kannalta
tarpeellisia IT-taitoja sekä mahdollisuutta liikkua omalla autolla laajan
seurakunnan alueella.
Työalat on jaettu seurakunnan papiston kesken. Virkaan valittava toimii
arkityössä osana oman työalansa tiimiä. Lisäksi tehtävään kuuluvat muut
papin työt; kuten messujen toteuttaminen, kirkolliset toimitukset, sielunhoito,
rippikoulutyö ja muu seurakuntatyö. Eduksi katsotaan kokemus kirkkoherran
sijaisena toimimisesta ja hallinnon tuntemus.
Meri-Porin seurakuntaneuvosto esittää, että tuomiokapituli ottaa esityksessä
mainitut erityiset tarpeet virkaa avatessa huomioon.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 19

Ilmoitusasiat

Diaarinumero

76/00.02.08/2021

Valmistelija
Esittelijä

Helena Kuusiranta

-

KIPA-päätösluettelo

-

viranhaltijapäätös Hacklinin testamenttivaroista

Esitys

merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.
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Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus
§ 20
Muutoksenhakukiellot ja niiden 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

13-21

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä
päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkkolain 24. luvun 5. §
4. kirkkolain 6. luvun 72.§:n 3. momentti
5. 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. momentin
nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan,
mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25. §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen
kynnysarvon suuruus on 60.000 € tavarat ja palvelut, 500.000 €
käyttöoikeussopimukset/palvelut, 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut,
300.000 € muut erityiset palvelut, 150.000 € rakennusurakat, 500.000 €
käyttöoikeusurakat ja 60.000 € suunnittelukilpailut.
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköpostiosoite

Meri-Porin seurakunta
Pihlavan kirkkotie 5
Pihlavan kirkkotie 5
meri-pori@evl.fi
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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 perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
(hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
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, jos ne eivät
jo ole hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
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Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus

Osoite
Faksi
Sähköposti

Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Hämeenkatu 13
turku.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi
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Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 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.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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.
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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
25. §: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
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu
Esim. peruutettu valitus

2.050 €
4.100 €
6.140 €
510 €
500 €
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§ 21

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.03.

Allekirjoitukset
Helena Kuusiranta
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Nelli Sopenkivi
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Pori 16.2.2020

Janne Heilimä

Anne Kause

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 17.2.‒18.3.2021 Meri-Porin
seurakuntatoimistossa, Pihlavan kirkkotie 5, 28800 Pori
Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu Meri-Porin seurakunta toimiston
ilmoitustauluilla.
Pori 16.2.2021

Nelli Sopenkivi
kokouksen sihteeri

