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Allekirjoitukset

Sanna Vesikansa  Anna-Kaisa Jussila
puheenjohtaja  sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Helsinki Helsinki

Sara Paavolainen  Urpo Oksanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 20.9.–18.10.2016 Pakilan seurakunnan kirk-
koherranvirastossa, Palosuontie 1, ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirk-
koherranviraston ilmoitustaululle 6.9.2016 laitetulla ilmoituksella.

Leo Norja
kirkkoherra
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60 § Kokouksen avaus

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

61 § Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sara Paavolainen ja Urpo Oksanen.

62 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkoherra oli kut-
sunut sihteeriksi Anna-Kaisa Jussilan.

63 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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329/2016

64 § Taloustilanne 31.8.2016

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee taloustilanteen 31.8.2016 tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi taloustilanteen 31.8.2016 tiedoksi.

Selostus
Talousraportti osoittaa, että budjetti on toteutunut elokuun lopussa 2016
65,1 % osuudella. Talous toteutuu budjetin raameissa. Edellisenä
vuonna toteuma oli vastaavassa tilanteessa 61 % budjetin loppusum-
masta.

Liitteet
1 talouskaaviot tammi-elokuu
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330/2016

65 § Toimintasuunnitelma 2017-2019

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman 2017-2019  luon-
noksen 2 muodossa.

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman 2017-2019  luon-
noksen  muodossa.

Selostus
Helsingin seurakuntien toimintakulttuurin muutos prosessi suuntaa seu-
rakuntien toimintaa lähivuosien aikana. Pakilan seurakuntaneuvosto on
hyväksynyt prosessin linjaukset toimintansa suuntaviitoiksi. Tämän lin-
jauksen lisäksi seurakuntaneuvosto kiinnitti valmistelussa huomion seu-
raaviin seikkoihin:
 Etsitään mahdollisuus yhdelle tai kahdelle henkilöstötyövuodelle 2017 ver-

rattuna elokuun kokouksessa esillä olleeseen luonnokseen
 Kesälä-rahaston käyttöä kasvatetaan ja August Holmberg rahaston käyttö-

mahdollisuus tutkitaan
 Toimintaan käytetään yhtä paljon varoja kuin vuonna 2015 eli suunnitelmia

supistetaan palveluiden ja tarvikkeiden osalta -55.000 euroa verrattuna
esillä olleeseen ehdotukseen

 Välkeen toimitila on käytössä koko vuoden 2017 ja silloin myös keväällä
2018

 Toimintasuunnitelma olisi hyvä saada näkyviin myös suppeammassa muo-
dossa.

Budjettisuunnitelmassa näkyy, kuinka palveluihin, tarvikkeisiin ja palkki-
oihin käytettävät osuudet ovat supistuneet ensimmäiseen suunnitel-
maan verrattuna. Henkilötyövuosia on korotettu 1½ vuodella ja rahaston
käyttöä lisätty.
Liitteenä olevassa toimintasuunnitelmasta sivun 3 kohta ”peruslinjauk-
set” liitetään Helsingin seurakuntien toimintasuunnitelmaan kuvaamaan
Pakilan seurakunnan toimintaa. Toimintasuunnitelmassa kuvataan toi-
minnan perusteet ja tavoitteet tiimeittäin. Suunnitelman viimeiset sivut
ovat osa toiminnan yksityiskohtia kuvaavaa Excel-taulukkoa, joka muo-
dostaa toiminnan suunnittelun, hahmottamisen ja ajoittamisen työkalun.
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Kirkkoherra kokoaa toimintasuunnitelmasta olennaiset piirteet sisältä-
vän koosteen, joka lähetetään seurakuntaneuvoston jäsenille ennen ko-
kousta.

Liitteet
2 TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2019 luonnos 2
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330/2016

66 § Budjetti 2017

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy budjetin 2017 liitteessä esitetyssä muo-
dossa.

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyi budjetin 2017 liitteessä esitetyssä muo-
dossa.

Selostus
Seurakuntaneuvosto esitti, että budjettia tarkistetaan niin, että

 toimintaan käytetään varoja yhtä paljon kuin vuonna 2015

 henkilöstön määrää supistetaan 1-2 henkilöstötyövuotta vähem-
män kuin edellisessä kokouksessa esillä olleessa luonnoksessa
esitettiin

 VälKeen toimitila on käytössä vuonna 2017 ja silloin myös ke-
väällä 2018

Tiimit ovat korjanneet ehdotuksia ja toimintaan kuluu esityksessä 2957
euroa vain enemmän kuin vuonna 2015. Henkilöstötyövuosia on nos-
tettu 1½ vuodella kokouksessa esillä olleeseen luonnokseen verrattuna,
kesäteologin palkkaus on supistettu kahteen kuukauteen ja Kesälä-ra-
haston käyttöä on korotettu 20.000 eurolla.
Näitten ratkaisujen jälkeen edellisten vuosien säästön käyttötarve on
64.000 euroa. Tässä on hyvä pitää mielessä, että Toimiva seurakunta –
projekti viivästyi kahteen otteeseen ja siihen suuntautuvat varat voidaan
hyvin perustella otettavaksi edellisten vuosien varoista. Edellisten vuo-
sien säästön käyttö on silloin samalla tasolla kuin viime vuosien budje-
teissa.

Liitteet
3 Tuloslaskelma budjetti 2017
4 talous 2016-2019 pääluvut ja raamit
5 Budjetti 2017 tiimeittäin
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546/2016

67 § Kerhohuone Välke - jatkovuokraus

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää,
1. että Pakilan seurakunta käyttää VälKen toimitilaa, kiinteistössä

Välitalontie 71 ainakin 30.6.2018 saakka,
2. pyytää Helsingin seurakuntien kiinteistötoimisto jatkamaan tilan

vuokrasopimusta kyseiseksi ajaksi.

Käsittely
Urpo Oksanen esitti, että Kaskipartio ryhtyisi maksamaan tilasta vuok-
raa 1.1.2017 alkaen. Esitystä ei kannatettu.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti

1. että Pakilan seurakunta käyttää VälKen toimitilaa, kiinteistössä Väli-
talontie 71 ainakin 30.6.2018 saakka,

2. pyytää Helsingin seurakuntien kiinteistötoimisto jatkamaan tilan vuok-
rasopimusta kyseiseksi ajaksi.

Selostus
Helsingin seurakuntayhtymä vuokrasi kiinteistöstä Välitalontie 71 kerho-
tilan Pakilan seurakunnan käyttöön vuoden 2014 alusta lukien. Suuruu-
deltaan 258m2 laajuinen tila tarjosi mahdollisuuden jatkaa Paloheinän
kirkolla toteutettua toimintaa. Tila kunnostettiin Pakilan seurakunnan
käyttöä varten ja vuokrasopimus tehtiin kolmeksi vuodeksi. Tämä sopi-
mus päättyy 31.12.2016.
Toimitilassa kokoontuu säännöllisesti:

* kutomakerho käyttää tiloja päivittäin, myös viikonloppuisin, erityisesti
    iltapäivisin ja iltaisin
* muskari kerran viikossa aamupäivän
* perhekerho kerran viikossa aamupäivän
* päiväkerho neljä kertaa viikossa aamupäivisin
* Kaskipartio lippukunta iltaisin ja viikonloppuisin
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Tiloissa on satunnaisesti muuta kerhotoimintaa.

Seurakunta maksaa kerhohuoneistosta 28.000 euroa sisäistä vuokraa
vuodessa.
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417/2016

68 § Vox Sonoran ja Kaskipartion avustukset

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto myöntää
1. Vox Sonoralle 1300 euron suuruisen toiminta-avustuksen
2. Kaskipartio lippukunnalle 1500 eron suuruisen toiminta-avustuk-

sen

Käsittely

Urpo Oksanen ehdotti, että Kaskipartiolle ei myönnettäisi yleistä toiminta-
avustusta. Ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.

Sanna Vesikansa teki vastaehdotuksen, että sekä Vox Sonoran että
Kaskipartion avustukset pidetään vuoden 2015 tasolla. Asiasta äänes-
tettiin. Äänestystulos oli 9-6 vastaehdotuksen hyväksi. Päätösehdotusta
kannattivat Pirkko Bang, Elina Heikkilä-Kopperoinen, Ari Järvinen, Ju-
hani Nyyssönen, Urpo Oksanen ja Leo Norja. Vastaehdotuksen puo-
lesta äänestivät Susanna Airola, Joni Mantela, Sara Paavolainen, Ju-
hana Saarinen, Helena Sipilä, Arja Toiviainen, Sylvia Nummelin, Arto
Ingervo ja Sanna Vesikansa

Päätös

Seurakuntaneuvosto myönsi Vox Sonoralle 1350 € ja Kaskipartiolle
1800 € suuruisen toiminta-avustuksen.

Selostus
Pakilan seurakunnan läheisessä yhteydessä toimii kolme rekisteröityä yhdis-
tystä. Pakilan seurakunta on tukenut Vox Sonoran ja Kaskipartion toimintaa
taloudellisesti. Maarjan ystävyysseurakuntaa Tormassa on tuettu papin
palkkausta tukemalla. Tämä tuki on ollut 3000 euron suuruinen. Tormaystä-
vät ei ole saanut seurakunnalta taloudellista tukea.

Vox Sonora on Pakilan seurakunnan kuoro. Vuonna 2015 kuorolle annettiin
1350 € suuruinen toiminta-avustus. Pakilan seurakunnan vuoden 2016 bud-
jetissa kuorolle on varattu 1300 € suuruinen toimintatuki.

Pakilan seurakunta on toiminut Kaskipartio lippukunnan taustajärjestönä
sen perustamisesta lähitien. Seurakunta on tarjonnut lippukunnalle tilat Väl-
Keen toimitilasta Välitalontiellä. Lisäksi lippukunnalla on retkeilymaja Helsin-



PÖYTÄKIRJA  12 (18)
Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto 13.09.2016

gin seurakuntayhtymän alueella Siuntion Korpirauhassa. Vuonna 2015 seu-
rakunta maksoi Kaskipartiolle 1800 € toimintatukea. Seurakunnan budjettiin
on vuodelle 2016 merkitty 1500 € suuruinen toiminta-avustusvaraus.

Toiminta-avustukset on käsitelty seurakuntaneuvostossa pääsääntöisesti
keväällä. Toukokuun kokouksen peruunnuttua, asian käsittely on siirtynyt.
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418/2016

69 § Luther-sponssi, Luther-potti ja Luther plus

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee Luther-sponssi, -potti ja –plus hankkeet
tiedoksi.

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi Luther-sponssi, -potti ja -plus hankkeet
tiedoksi.

Selostus

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti toiminta- ja taloussuunni-
telmaan on varattu vuosille 2017 18 erillinen määräraha toimintakulttuurin
muutoksen kehittämisideoiden toteutukseen. Seurakunnilla ja yhteisillä
työmuodoilla on mahdollisuus anoa tästä määrärahasta kehittämisrahaa
eli Luther-sponssia tai Luther-pottia. Kehittämisrahan myöntämisen perus-
teena on, että seurakunta tai yhteinen työmuoto haluaa toteuttaa yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa innovatiivisen toimintakulttuurin muutok-
sen tavoitteita edistävän idean, jota ei voida toteuttaa normaalin toiminta-
määrärahan puitteissa.

Luther-sponssi on tukea alle 10.000 euron kokeiluille ja Luther-potti yli
10.000 euron kehittämisideoille. Tarkemmat kuvaukset ovat liitteessä.

Hakuaika päättyy ensimmäisellä kierroksella30.9.2016, seuraavalla
28.2.2017.

Lokakuussa järjestetään myös Luther plus tapahtuma. Tavoitteena on in-
nostaa seurakuntia, yrityksiä ja yhteistyökumppaneita uusista hankkeista,
yhteistyötavoista ja ideoista.

Liitteet
6 Toimintakulttuurin muutosraha kriteerien kuvaus
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320/2016

70 § Kirkkoherran päätösluettelot 2016

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee kirkkoherran päätösluettelon tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi kirkkoherran päätösluettelon tiedoksi.

Selostus
Seurakuntaneuvostolle annetaan tiedoksi mahdollista siirtämistä varten
kirkkoherran päätösluettelo.

Liitteet
7 Kirkkoherran päätösluettelo 8.9.2016
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71 § Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Päätös

Ilmoitusasia merkittiin tiedoksi.

72 § Seuraavat kokoukset

Päätösehdotus

Päätös

Seuraava kokous Paimensalissa ti 11.10.2016 klo 18.30.

73 § Muut mahdolliset asiat

Päätösehdotus

Päätös

Ei muita asioita.

74 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Päätösehdotus

Päätös

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.38.

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankin-
tamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:
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: 60-64, 69-74
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 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: 65-68
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.

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:

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja
150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

HANKINTAOIKAISU

mailto:pakila.srk@evl.fi
mailto:pakila.srk@evl.fi
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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.

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
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- 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
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n no-
jalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 97 euroa ja markkinaoikeudessa 244 euroa,
jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.


