
VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO     PÖYTÄKIRJA 9/2011

Kokousaika: ma 7.11.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Mäkelä Jussi, puheenjohtaja
Aikio Pirkko, jäsen
Anttila Maria, jäsen
Das Bhowmik Elina, jäsen
Hintikka Jukka, jäsen
Hämäläinen Anni, jäsen
Jalovaara Ville, jäsen
Keskitalo Minna, jäsen
Mäkitarkka Minna, jäsen

Niemi Antti, jäsen
Pynnönen Heikki, jäsen
Raittinen Anneli, jäsen
Raittinen Timo, jäsen
Purhonen Lea (Juha Sihvolan tilalla)
Sirkiä Hertta, jäsen
Kuokkanen Kaarlo (Karita Toijosen tilalla)
Salo Helena, sihteeri

Poissa: Marja Hjelt, varajäsen (Riikka Aukeen tilalla)

Kutsuttuna suntiotiimi:

Granström Helena
Halsas Riitta             Leiviö Kaarina
Herranen Juhani (pääsuntio)             Mehtonen Matleena
Herranen Tari             Myllykoski Sari
Kurki Matti                                   Ojala Seija
Mikkonen Hannu             Taskinen Eeva

Poissa: Rovio Teija, Partonen Sari

Alkuhartaus

Suntiotiimin vierailu. Seurakuntaneuvosto keskusteli tiimin kanssa mm. suntion työstä yleensä ja siitä,
miten työtyytyväisyyttä voitaisiin parantaa. Keskeisiksi tekijöiksi nousivat tiedonkulun parantaminen ja
avoimuuden lisääminen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 15/16.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Maria Anttila ja Elina Das Bhowmik
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5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Päätettiin, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, mutta kohta 13.
käsitellään heti kohdan 5. jälkeen.

13.  Säästötoimet

Keskusteltiin seurakuntamme mahdollisista säästötoimista. Koska palkkakustannukset ovat huomattavin
kuluerä seurakunnan budjetissa, työntekijöiden virkavapaiden ajalta säästöjä on mahdollista saada kun
emme palkkaa sijaista. Tämä edellyttää töiden uudelleenjärjestelyjä ja tehtävien priorisointia. SN oli
yksimielinen siitä, että vapaaehtoinen säästäminen on parempi vaihtoehto kuin yt-neuvottelut.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

6. Diakonian päihdetyön projektiviran auki paneminen

SN päätti kokouksessaan 6.6.2011 anoa Helsingin seurakuntayhtymältä uutta diakonian päihdetyön
projektia vuosiksi 2012–2014. YKN päätti kokouksessaan 9.6.2011 ottaa vuoden 2012 talousarvio-
esitykseen sekä vuosien 2013–2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykseen esittämämme diakonia
projektin määrärahat (kullekin vuodelle 42.000 €) edellyttäen, että projektista annetaan YKN:lle selvitys
ja että teemme esityksen määräaikaisen viran perustamisesta 13.11.2011 mennessä.

SN päätti kokouksessaan 5.9. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se perustaa diakonian
päihdetyön projektiviran Vuosaaren seurakuntaan vuosiksi 2012–2014. YKN päätti kokouksessaan
13.10. esittää YKV:lle, että tämä perustaa Vuosaaren seurakuntaan määräaikaisen diakonian viran
ajalle 1.1.2012–31.12.2014 edellyttäen, että YKV hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyn
projektimäärärahan. YKV:n kokous on 10.11.

Esitys SN päättää panna diakonian päihdetyön projektiviran viran auki sillä edellytyksellä, että
YKV hyväksyy Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyn
projektimäärärahan.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

7. Rippikoulupapin viransijaisuuteen liittyvät toimenpiteet

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt rippikoulupastori Hanna Piiralle virkavapaata ajalle
16.12.2011–31.5.2012. Lapsityön pastorimme Hanna Kaisa Kotilainen, joka toimi jo aiemmin
rippikoulupastorin sijaisena, on esittänyt kiinnostuksensa rippikoulupastorin sijaisuudesta. Pastori Airi
Heikkinen on 50 % seurakuntapastorin viransijaisena. Hän on antanut suostumuksensa toimia Piiran
virkavapaan ajan sekä kesän ajan 100 % virassa.

SN pyytää kapitulilta virkamääräystä pastori Airi Heikkiselle 100 % seurakuntapastorin viransijaisuuteen
ajalle 16.12.11–31.8.12. vasta saatuaan virallisen varmistuksen, että pastori Joronen, jonka puolikkaana
hän on, jatkaa 50 %:na.
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Esitys SN pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Hanna Kaisa Kotilaiselle
virkavapaata lapsityönpapin virasta sekä hänelle virkamääräystä rippikoulu- ja
nuorisopapin viransijaiseksi ajalle 16.12.11–31.5.12. Samoin SN pyytää virkamääräystä
pastori Airi Heikkiselle 100 % seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle 16.12.11–
31.8.12.

Päätös SN pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Hanna Kaisa Kotilaiselle
virkavapaata lapsityönpapin virasta sekä hänelle virkamääräystä rippikoulu- ja
nuorisopapin viransijaiseksi ajalle 16.12.11–31.5.12.

8. 1. kappalaisesta lähiesimies papeille

Pappien kokous esittää, että papisto saisi itselleen lähiesimiehen. Asiaa on käsitelty myös johtoryhmän
kokouksessa. Molemmat kokoukset esittävät lähiesimiesvastuun lisäämistä 1. kappalaisen virkaan, jota
hoitaa Tommi Vanhanen.

Mikäli Vanhanen ei ole vielä osallistunut johtamiskoulutukseen, hänelle suositellaan sellaiseen
osallistumista.

Esitys SN päättää, että Vuosaaren seurakunnan 1. kappalaisen virkaan lisätään papiston
lähiesimiesvastuu.

Päätös SN päätti, että Vuosaaren seurakunnan 1. kappalaisen virkaan lisätään papiston
lähiesimiesvastuu.

9. Taija Elsteen virkavapaa-anomus

Erityisnuorisotyönohjaaja Taija Elste anoo virkavapautta 1.11.2011–31.3.2012. (liite 1).

Esitys SN myöntää erityisnuorisotyönohjaaja Taija Elsteelle virkavapautta 1.11.2011–31.3.2012
väliseksi ajaksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

10. Iltapäiväkerhon ohjaajan työtuntien lisääminen

Iltapäiväkerhonohjaaja Anu Vilmingon työaika on 30 h/vko (78 %). Kirkkoherran ja iltapäiväkerhon-
ohjaajien esimiehen kesken käydyn neuvottelun pohjalta esitetään Vilmingon työaikaa lisättäväksi 35
h/vkossa (92 %).

Esitys SN päättää lisätä Anu Vilmingon työaikaa 35 tuntiin viikossa.

Päätös SN päätti lisätä iltapäiväkerhonohjaaja Anu Vilmingon työtunteja 35 tuntiin viikossa
viimeistään syksystä 2012 lähtien.

11. Vuosaaren seurakunnan lausunto Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2012–2014 (Liite 5. )sekä vuoden 2012 talousarviosta

Kävimme Helsingin seurakuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2012–2014 ja vuoden 2012
talousarviota koskevan keskustelun.
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Esitys SN valtuuttaa käymänsä keskustelun pohjalta puheenjohtajan antamaan keskustelun
johtopäätösten mukaisen lausunnon Yhteiselle kirkkoneuvostolle 11.11. mennessä

Päätös Käydyn keskustelun jälkeen SN valtuutti puheenjohtajan antamaan lausunnon Yhteiselle
kirkkoneuvostolle 11.11.2011 mennessä.

12. Työntekijöiden koulutussuunnitelman 2012 hyväksyminen

Vuosaaren seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2012 on tiimeittäin valmisteltu ja
johtoryhmä hyväksyy sen 2.11. Koska esityslista lähetetään neuvoston jäsenille ennen johtoryhmän
kokousta, tuodaan koulutussuunnitelma suoraan kokoukseen.

Esitys SN hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2012.

Päätös SN hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2012.

14. Kolehtisuunnitelma 13.11.–11.12.2011

Liitteessä 2 on kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, johon on merkitty vapaita kolehteja
seuraavasti: 20.11., 4.12. ja 11.12.  Liitteessä 3 on seurakuntaan lähetettyjä kolehtianomuksia.

Koska kirkkohallituksen määräämistä ajankohtaan sidotuista kolehdeista on kesältä jäänyt keräämättä
kolehti Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, kerätään se
ensimmäisenä vapaana kolehtipyhänä.

Esitys SN päättää, että seurakunta kerää kolehdin 20.11. Raamatunlukijain Liitto ry:lle, 4.12.
Kristityt Yhdessä ry:lle ja 11.12. Kristillisen Työväen Liitto ry:lle, ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

Päätös SN päätti, että seurakunta kerää kolehdin 20.11. Pohjois-Suomen tunturikappelien ja
maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, 4.12. Kristityt Yhdessä ry:lle ja 11.12. Kristillisen
Työväen Liitto ry:lle, ja vahvistaa näin täydennetyn kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.
Raamatunlukijain Liitto ry:lle kerätään kolehti seuraavan kolehtisuunnitelman aikana.

15. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelot 9/2011 (liite 4).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

16. Ilmoituksia ja muita asioita

a. Sovitaan kolehdinlaskentavuorot ajalle 13.11.–11.12.2011
Vuorot jaettiin seuraavasti: 13.11 Lea Purhonen, 20.11 Antti Niemi, 27.11. Hertta Sirkiä,
4.12. Elina Das Bhowmik, 6.12 Antti Niemi , 11.12. Minna Keskitalo.

b. SN:n vpj:n Juha Sihvolan kirja on valittu vuoden kristilliseksi kirjaksi.
Puheenjohtaja ja sihteeri vievät SN:n onnittelut Juha Sihvolalle.

c. Käytöstä poistetut, tarpeettomat PC-laitteet
SN päätti poistaa Albatrossista käytöstä poistetut PC-laitteet.
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d. Mahdollisuus muutokseen –kampanjan tilannekatsaus seuraavassa kokouksessa
e. Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

SN:n varsinaiset ja varajäsenet ovat äänioikeutettuja vaaleissa. Heille järjestetään vaali-
infotilaisuus 28.11.2011 klo 18 Seurakuntayhtymän Engel-salissa (Kolmas Linja 22, 2. krs).
Kokouksessa läsnä olleet saivat kutsun ja muille se lähetetään postitse.

17. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Kokouksen pöytäkirja on tarkistettavissa viimeistään kokousta seuraavana sunnuntaina klo 12.
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana
seitsemännestä päivästä alkaen kokouksesta 15 päivän ajan. Ilmoitus tästä julkistetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokousta seuraavana maanantaina.

18. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.57

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Elina Das Bhowmik Maria Anttila
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
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Vuosaaren Seurakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Seurakuntaneuvosto 07.11..2011   Pöytäkirjan pykälä 9/2011

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

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 hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 1., 2., 3., 4., 5., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 6., 7., 8., 9., 10.

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
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 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.

Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto

Käyntiosoite: Satamasaarentie 7
Postiosoite: 00980 Helsinki
Telekopio:
Sähköposti: vuosaari@srk.fi

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



Vuosaaren seurakuntaneuvoston pöytäkirja 9/2011 7

Pöytäkirjan pykälät: 6., 7., 8., 9., 10.

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.

Oikaisuvaati-
muksen 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

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: ______________________seurakunta

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitus-
viranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin  hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki
Postiosoite:   Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Telekopio:     010 364 2079
Sähköposti:   helsinki.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

30 päivää
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Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin  hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite: Erottajankatu 7 A, V kerros
Postiosoite:    PL 142, 00120 Helsinki
Telekopio:      09- 2340 3050
Sähköposti:    helsinki.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

30 päivää

30 päivää

Valitus markkinaoikeuteen

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 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.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitusaika
                                                                                                                                                                        14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhaku-
ajan 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
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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.

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 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitus-
asiakirjojen
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.

Oikeuden-
käyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6
tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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