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91 § Kokouksen avaus

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

92 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

93 § Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös

Pirkko Bang ja Helena Sipilä valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

94 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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591/2016

95 § Kolehdit Hyvän Paimenen kirkossa vuonna 2017

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
1. päättää, että Hyvän Paimenen kirkossa kerätään kolehdit vuonna

2017 liitteen mukaisiin kohteisiin
2. valtuuttaa kirkkoherran tekemään suunnitelmaan perustellut

muutokset

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. päätti, että Hyvän Paimenen kirkossa kerätään kolehdit vuonna 2017
liitteen mukaisiin kohteisiin

2. valtuutti kirkkoherran tekemään suunnitelmaan perustellut muutokset

Selostus

Hyvän Paimenen kirkon kolehtikohteet on valmisteltu työryhmässä,
johon kuuluvat Sylvia Nummelin, Arto Ingervo, Anna-Kaisa Jussila
ja Taina Haterma. Työryhmä on ottanut valmistelussa huomioon
seurakuntaneuvoston edellisessä kokouksessaan käymän keskus-
telun.

Valmiiksi määritellyt kohteet on merkitty vahvennetulla tekstillä ja
ajanjaksoon liittyvät kohteet kursiivilla. Seurakunnan määrittelemät
kohteet on kirjattu esitykseen normaalilla fontilla.

Liitteet
1 Kolehtikohteet 2017
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614/2016

96 § Koulutussuunnitelma 2017

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää

1. hyväksyä henkilöstön koulutussuunnitelman 2017 henkilökohtai-
set kehittämisen keinot yksilötasolla osion mukaisesti

2. valtuuttaa kirkkoherran päättämään tiedoksi merkittävät koulutus-
ehdotukset osan koulutukset

3. merkitä tiedoksi virkamatkaehdotukset, joista päättää kirkkoherra;
4. että kirkkoherra valtuutetaan tekemään muutokset koulutussuun-

nitelmaan perustelluista syistä koulutukseen budjetissa varattu-
jen resurssien puitteissa.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti

1. hyväksyä henkilöstön koulutussuunnitelman 2017 henkilökohtaiset
kehittämisen keinot yksilötasolla osion mukaisesti

2. valtuuttaa kirkkoherran päättämään tiedoksi merkittävät koulutuseh-
dotukset osan koulutukset

3. merkitä tiedoksi virkamatkaehdotukset, joista päättää kirkkoherra;

4. että kirkkoherra valtuutetaan tekemään muutokset koulutussuun-ni-
telmaan perustelluista syistä koulutukseen budjetissa varattujen resurs-
sien puitteissa.

Selostus
Seurakuntaneuvosto merkitsi edellisessä kokouksessa tiedoksi paino-
pisteistä ja koulutustarpeista käydyn keskustelun. Sen mukaisesti vuo-
den 2017 koulutuksessa painottuvat palvelumuotoilukoulutuksen oppi-
sopimukset kolmella henkilöllä ja lähiesimiestaitojen parantaminen sekä
turvakoulutus. Tavoitteeksi asetetun viestintään ja somen käyttöön liitty-
vän osaamisen lisääminen ei ole vielä tässä vaiheessa löytänyt toi-
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meenpantavia keinoja. Taitojen parantamista on tarkoitus kohentaa täs-
mäkouluttautumisella, jossa käytetään apuna Helsingin seurakuntayhty-
män osaamista.
Kouluttautumiseen käytettävien työpäivien määrää on supistettu verrat-
tuna tii9mien alun perin ehdottamaan määrään, jolloin on voitu myös
huomioida, että koulutus pysyy yksilötasolla Helsingin seurakuntayhty-
män linjausten rajoissa.

Liitteet
2 Koulutussuunnitelma 2017 ehdotus
3 Koulutussuunnitelma 2017 henkilöittäin
4 Virkamatkaehdotukset 2017
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654/2016

97 § Iltapäiväkerhotoiminta Pakilan seurakunnassa 2017

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää, että seurakunnan Iltapäiväkerhotoiminta
Hyvän Paimenen kirkolla loppuu kevätkauden päätyttyä toukokuussa
2017.

Käsittely
Keskustelun aikana Urpo Oksanen teki vastaehdotuksen: Tätä ehdo-
tusta ei hyväksytä vaan selvitetään pikaisesti mahdollisuus toiminnan
jatkamiseen.
Vastaehdotus raukesi, koska se ei saanut kannatusta.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti, että seurakunnan Iltapäiväkerhotoiminta
Hyvän Paimenen kirkolla loppuu kevätkauden päätyttyä toukokuussa
2017.

Selostus
Pakilan seurakunta on järjestänyt koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa
vuosikymmenten ajan eri toimipisteissä. Alkuvaiheessa toiminta toteutui
rekisteröimättömien yhdistysten järjestämänä. Seurakunta oli olennai-
sena toimijana iltapäiväkerhotoimintaa järjestäneissä yhdistyksissä Pa-
kilan kirkolla ja Itä-Pakilan seurakuntakodissa. Seurakunnan toimintana
iltapäiväkerhoryhmiä on laajimmillaan ollut kolmessa toimipisteessä.
Kuluvan kauden aikana seurakunnan iltapäiväkerhoryhmä toimii Hyvän
Paimenen kirkolla. Ryhmässä on 24 lasta.

Iltapäivätoimintaa alueella järjestetään kaikilla alueen kouluilla ja
muissa tiloissa. Toimijoina ovat kaupungin ja seurakunnan lisäksi MLL,
NMKY, Touhula, Leikkipuistot, Skidit liikkuu ja IF Gnistan. Helsingissä
kaupunki on suurin palvelun tuottaja, HJK seuraava ja seurakunnat kol-
mantena palvelun tuottajana järjestää 13 % iltapäiväkerhotoiminnasta.
Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueilla väes-
tön ikäjakauma painottuu kouluikäisiin. 7-8 -vuotiaita on alueella noin
550. Alle 18 -vuotiaitten määrä nousee noin 5000.
Pakilan seurakunnassa on aikaisemmin työskennellyt kaksi nuoriso-
työntekijää tehtäväkuvanaan työ varhaisnuorten parissa. Viime vuosien
aikana tähän työhön on voitu suunnata vain 1,5 henkilötyövuotta niin,
että puolen henkilötyövuoden osuus on koostunut kasvatuksen tiimistä
eli lastenohjaajien työpanoksesta. Vuoden 2017 vaihtoehtoina ovat tällä
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hetkellä toimivan iltapäiväkerhoryhmän säilyttäminen ja varhaisnuoriso-
työn keskittyminen pelkästään tähän ryhmään tai iltapäiväkerhoryhmän
loppuminen ja resurssin suuntaaminen varhaisnuorten keskuudessa
tehtävään työhön, niin, että toiminnalla voidaan saavuttaa iltapäiväker-
horyhmää laajempi määrä näihin ikäryhmiin kuuluvia lapsia ja sitä
kautta myös perheitä.
Iltapäiväkerhotoiminnasta täytyy tehdä päätökset tässä vaiheessa.
Opetusvirasto tarvitsee tammikuun alkuun mennessä tiedon seuraa-
vasta kaudesta. Kouluikäisten parissa tehtävä työ tarvitsee toisaalta
vahvistusta niin, että lapsityön resurssin vähentäminen voi samalla nos-
taa varhaisnuorisotyön resurssin määrää. Tästä voidaan tehdä ratkaisut
keväällä 2017.
Ratkaisuvaihtoehtoja on valmisteltu sekä kasvatuksen että kasvun tii-
meissä. Johtoryhmä pitää tärkeänä, että Pakilan seurakunnassa voi-
daan turvata varhaisnuorten keskuudessa tehtävä työ riittävällä resurs-
silla ja painottaa kosketuskohdan laajuutta ikäryhmään.
Pakilan seurakunta on joutunut supistamaan toimintaansa sekä toimiti-
loissa että henkilöstön määrässä. Suunta jatkuu. Toiminnan suunnitte-
lussa joudutaan tekemään yhä enemmän hankalia valintoja. Liitteissä
kuvataan eri vaihtoehtojen seurauksia.

Liitteet
5 Iltapäiväkerhotoiminnan pohdintaa
6 Väestötilastot 2015
7 Kasvatuksen ja kasvun työkuvien muokkaaminen
8 LAVA ip 2017-2019
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655/2016

98 § Pakilan seurakunnan toiminta vuonna 2016

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee toiminnasta vuonna 2016 käydyn kes-
kustelun tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi toiminnasta vuonna 2016 käydyn kes-kus-
telun tiedoksi

Selostus

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 erityishaasteet ja painopisteet
kirjattiin muodossa:

Torpparinmäen, Paloheinän sekä Itä- ja Länsi-Pakilan alueitten väestörakenteen pai-
nottuminen lapsiin ja nuoriin on vakiintunut piirre, joka näkyy selvästi seurakunnan
toiminnan suunnittelussa.

Segmentointierittelyn mukaisesti Kehä III eteläpuolella asuvista 90 %  muodostuu ih-
misistä, joiden elämäntapaa voidaan kuvata niin, että he etsivät tunne-elämyksiä, suh-
tautuvat uskontoon etäisesti ja heille tyypillisiä piirteitä ovat itsensä kehittäminen, eet-
tisyys ja hyvinvointi. Heitä on haasteellista tavoittaa ja perinteiset seurakunnan toi-
mintatavat tavoittavat heidät vain satunnaisesti. Pakilan seurakunta jatkaa toiminnan
suuntaamista yhä enemmän niin, että toiminta vastaa koko seurakunnan tarpeisiin.

Seurakunta toimii osana paikallista yhteisöä. Osaamista kehitetään samoin kuin toi-
minnan rakennetta ja viestintää niin, että vuorovaikutus toteutuu ymmärrettävällä, mo-
nipuolisella, rennolla ja samalla kirkon perustehtävään kiinnittyneellä tavalla.

Vuoden 2016 tavoitteet puolestaan:

 Kolmen pääsegmentin – elämykselliset, suoriutujat ja etsijät – tarpeet, odo-
tukset ja viestintätapa otetaan toiminnassa aktiiviseksi näkökulmaksi

 Uudistettu toimintarakenne
 Toimiva seurakunta -projekti
 Toiminta muuttuu yhä enemmän projektiluonteiseksi. Toiminnasta neljän-

nes toteutetaan kärkihankeprojekteina
 Kirkko Helsingissä kärkihankkeisiin liittyminen
 Talouden sopeuttamistarpeisiin löydetään kestävät ratkaisut



PÖYTÄKIRJA  11 (16)
Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto 13.12.2016

Keskustelussa nostetaan esille vuoden toimintaa keskeisesti hahmotta-
vat tekijät.
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320/2016

99 § Kirkkoherran päätösluettelot 2016

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee kirkkoherran päätösluettelon tiedoksi

Käsittely
Kirkkoherra toi kokoukseen vielä päätöksen 16.

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi kirkkoherran päätösluettelon tiedoksi.

Selostus
Seurakuntaneuvostolle annetaan tiedoksi mahdollista siirtämistä varten
kirkkoherran päätösluettelo.

Liitteet
9 Kirkkoherran päätökset 14-16
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100 § Ilmoitusasiat

Selostus

Kirkkoherra kertoi kirkkoherrankokouksen tänään tekemistä linjauksista
koskien uutta avioliittolakia.
Kirkkoherra antoi myös lyhyen koosteen joulukuun toiminnasta (Pöytä-
kirjan liite).

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

101 § Muut mahdolliset asiat

Päätös

Ei muita asioita.

102 § Seuraavat kokoukset

Päätös

Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset pidetään Hyvän Paimenen
kirkolla tiistaisin klo 18.30 7.2.2017 / 28.3.2017 / 25.4.2017 ja 6.6.2017.

103 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.13

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 hankin-
tamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 91–94 ja 98–103
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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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 momentin,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin,
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 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toi-
mivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Käyntiosoite: Palosuontie 1, Helsinki
Postiosoite: Palosuontie 1, 00660 Helsinki
Telekopio: 09 2340 5500
Sähköposti: pakila.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 95–97
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakun-
nan 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).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

mailto:pakila.srk@evl.fi
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Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä han-
kintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Pakilan seurakunta
Käyntiosoite: Palosuontie 1, Helsinki
Postiosoite: Palosuontie 1, 00660 Helsinki
Telekopio: 09 2340 5500
Sähköposti: pakila.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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 väli-
tyksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näy-
tetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päi-
vänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsi-
tellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköi-
nen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päi-
vänä 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.

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Helsingin hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 42 079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valitusaika 30 päivää.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Bulevardi 16 B, V kerros, Helsinki
Postiosoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Telekopio: (09) 2340 3050
Sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi Valitusaika 30 päivää.
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Telekopio: (09) 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi Valitusaika 30 päivää.

HANKINTAOIKAISU

VALITUSOSOITUS

mailto:pakila.srk@evl.fi
mailto:helsinki.hao@oikeus.fi
mailto:helsinki.tuomiokapituli@evl.fi
mailto:kirkkohallitus@evl.fi
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Valitus markkinaoikeuteen, pöytäkirjan pykälät:
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 lä-
hettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapu-
neen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotetta-
vaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeu-
den käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa
koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa koh-
dassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 433 14
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi Valitusaika 14 päivää.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk-
sen 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 lailli-
nen 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. Markki-
naoikeuden 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 pe-
rille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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