
VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 5/2014

Kokousaika: ma 12.5.2014 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Mäkelä Jussi, puheenjohtaja
Aikio Pirkko, jäsen
Das Bhowmik Elina, jäsen
Hämäläinen Anni, jäsen
Jalovaara Ville, jäsen
Lindholm Terttu, jäsen

Niemi Antti, jäsen
Purhonen Lea, varapuheenjohtaja
Pynnönen Heikki, jäsen
Sirkiä Hertta, jäsen
Salo Helena, sihteeri

Poissa: Aukee Riikka, Lindholm Marja, Mäkitarkka Minna, Raittinen Anneli, Raittinen Timo, Toijonen
Karita

Alkuhartaus

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Aikio Pirkko ja Sirkiä Hertta.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

6. Kanttorin viran täyttäminen

Kokouksessa SN 2/2014 § 7 panimme kanttorin viran auki, koska yli 40 vuotta seurakuntaamme
palvellut kanttorimme Riitta Hirvonen oli jättänyt irtisanoutumis-ilmoituksen eläkkeelle siirtymisen vuoksi
1.9.2014 alkaen.

Hakuilmoituksella haimme monipuolista kirkkomusiikin osaajaa, jolla on hyvät valmiudet erityisesti
vokaalimusiikin alalla, kyky vastata toimitusten ja messujen musiikista ja jolla on hyvät yhteistyötaidot.
Kelpoisuusvaatimukset ovat piispainkokouksen määrittelemä ylempi korkeakoulututkinto (Kirkon
säädöskokoelma n:o 108 § 2), suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin
kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja hakija on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu
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jäsen. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyi 26.3. ja virkaan tuli yhteensä 11 hakemusta. Liitteessä 1 on kooste hakijoista.
Kirkkohallituksen musiikkiasiantuntija Ulla Tuovinen arvioi hakijoiden pätevyydet ja kunkin vahvuudet.
Rekrytointiryhmä kutsui haastatteluun ja musiikkinäytteiden antamiseen kolme hakijaa (hakijat numero
4, 5 ja 9). Haastattelut hoiti rekrytointiryhmä, mutta musiikkinäytteisiin sai osallistua koko
seurakuntaneuvosto.

Haastattelut pidettiin 28.4. ja musiikkinäytteet annettiin 29.4. Musiikkinäyte sisälsi viisi osioita: yksinlaulu
kirkkomusiikin alalta urkujen säestyksellä, vapaavalintainen urkukappale, virsi laulaen ja itse uruilla
säestäen ja virteen soitettiin myös alkusoitto, prima vista –tehtävä, jossa virsi toteutettiin laulaen
pianolla sointumerkeistä itse säestäen ja lopuksi oli kuoron harjoitustehtävä. Harjoitettavana kuorona
toimi eläkkeelle jäävän kanttorimme johtama Vuosaaren Kantaattikuoro.

Yksi haastatteluun ja musiikkinäytteen antamiseen valituista hakijoista ei päässyt sairauden takia
osallistumaan 28.–29.4. oleviin tilaisuuksiin, joten rekrytointiryhmä päätti antaa hänelle mahdollisuuden
antaa näytteen ja osallistua haastatteluun 6.5. illalla. Koska tämä esityslista lähetettiin ennen näytteen
antamista ja rekrytointiryhmän esitystä, tuotiin rekrytointiryhmän esitys kokoukseen ja lähetettiin
sähköpostitse etukäteen neuvoston jäsenille.

Rekrytointiryhmä päätyi esittämään kanttorin virkaan Eeva Jurmua. Hänellä on musiikkinäytteiden,
hakemusasiakirjojen, haastattelun, osaamisen ja työkokemuksen perusteella arvioituna hakijoista
parhaiten virkaan sopiva taito ja kyky viran menestyksellistä hoitamista varten.

Esitys SN valitsee kanttorin virkaan rekrytointiryhmän esittämän kanttorin. Virkaan valittu astuu
virkaansa 1.9. Virkaan valitulla on 6 kk:n koeaika.

Päätös SN valitsi kanttorin virkaan Eeva Jurmun 1.9. alkaen. Virkaan valitulla on 6 kk:n koeaika.
Ensimmäiselle varasijalle valittiin Hanna Varis ja toiselle varasijalle Airi Saloniemi.

7. Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valitseminen sekä varajäsenten ja puheenjohtajan
nimeäminen

Seurakuntavaalit järjestetään 9.11. ja vaalien ennakkoäänestys on 27.–31.10. Vuosaaressa valitaan
seurakuntaneuvostoon 14 jäsentä ja seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon viisi Vuosaaren
seurakunnan edustajaa.

Seurakuntaneuvoston tulee 23.5. mennessä valita vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä
vaalilautakunnan puheenjohtaja. Lautakunnan jäsen voi olla itse ehdolla vaaleissa, mutta eduksi on,
että lautakunnan enemmistö ei ole, koska ehdokas ei voi vaalitilanteessa toimia avustajana eikä
ääntenlaskussa olla ratkaisemassa äänestyslipun epäselvyyksiä. Vaalilautakunnassa tulee olla
kirkkoherra virkansa puolesta ja hänen lisäkseen vähintään neljä neuvoston valitsemaa jäsentä. Jäseniä
voi olla enemmänkin ja se on suositeltavaa, koska näin voidaan jakaa vaalitaakkaa ja aikanaan
ääntenlasku-urakkaa. Varajäseniä tulee valita vähintään sen verran kuin lautakunnassa on varsinaisia
jäseniä (kirkkoherra mukaan luettuna) mutta voidaan valita myös enemmän.

Seurakuntasihteeri on tiedustellut meillä ennen vaalilautakunnassa työskennelleiden halua jatkaa ja
valmiutensa ovat ilmaisseet Heikki Mäkinen ja Pertti Vilminko. Heidän lisäkseen vaalilautakuntaan ovat
lupautuneet Jouko Niemi, Sirkka Nummiranta, Heli Hallikainen, Kaarina Leiviö ja Terho Kulmala. Jouko
Niemi on ilmaissut kiinnostuksensa puheenjohtajana toimimiseen.



Vuosaaren seurakuntaneuvoston pöytäkirja 5/2014 3

Ensimmäinen vaalilautakunnan kokous on pidettävä viimeistään 31.5. Siinä kokouksessa
vaalilautakunta mm. valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu itselleen sihteerin.

Esitys SN valitsee seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäseniksi Heikki Mäkisen, Pertti Vilmingon,
Jouko Niemen, Sirkka Nummirannan, Heli Hallikaisen, Kaarina Leiviön ja Terho Kulmalan.
Lisäksi valitaan ainakin 8 neuvoston jäsentä varajäseniksi. Vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi valitaan Jouko Niemi.

Päätös SN valitsi seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäseniksi Heikki Mäkisen, Pertti Vilmingon,
Jouko Niemen, Sirkka Nummirannan, Heli Hallikaisen, Kaarina Leiviön ja Terho Kulmalan.
Varajäseniksi valittiin seurakuntaneuvostosta Pirkko Aikio, Elina Das Bhowmik, Anni
Hämäläinen, Ville Jalovaara, Terttu Lindholm, Antti Niemi, Lea Purhonen, Heikki Pynnönen
ja Hertta Sirkiä. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Jouko Niemi

8. Vuosaaren seurakunnan edustus Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa

Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokous järjestetään 7.6. Vaasassa valtakunnallisten lähetysjuhlien
yhteydessä. Seurakunnat voivat nimetä kahdesta neljään henkilöä virallisiksi edustajikseen
vuosikokoukseen (jäsenmäärästään riippuen). Sekä lähetyspastori, kirkkoherra että aiemmin kokouksiin
osallistunut aktiivinen lähetystyön tukija ovat estyneet osallistumaan kokoukseen. Kirkkoherra valtuutti
lähetystyöstä vastaavan vs. kappalaisen tiedustelemaan varapuheenjohtaja Lea Purhoselta olisiko tämä
käytettävissä, ja hän suostui. Liitteessä 2 on lähetystyöstä vastaavan tekemä lausunto.

Esitys SN päättää valita Lea Purhosen Vuosaaren seurakunnan edustajaksi Suomen
Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen 7.6.2014. Edustajalle korvataan matkakulut (yleisen
kulkuneuvon mukaisesti), majoitus ja ateriat (yhteensä n. 450 €).

Päätös SN päätti valita Lea Purhosen Vuosaaren seurakunnan edustajaksi Suomen Lähetysseura
ry:n vuosikokoukseen 7.6.2014. Lisäksi selvitetään onko jollain lähetyspiiriläisellä
kiinnostusta lähteä edustamaan Vuosaaren seurakuntaa Suomen Lähetysseura ry:n
vuosikokoukseen. Edustajille korvataan matkakulut (yleisen kulkuneuvon mukaisesti),
majoitus ja ateriat (yhteensä n. 450 €/edustaja).

9. Kolehtisuunnitelma 12.5.–8.6.2014

Liitteessä 3 on kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on kolme vapaata kolehtia.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt 18.5. kolehdin hiippakunnan diakoniatyölle.
Liitteessä 4 on lähetystyöstä vastaavan tekemä kolehtianomus ja liitteessä 5 Ruokkikaa Nälkäiset ry:n
kolehtianomus.

Esitys SN päättää kerätä kolehdin 29.5. oman seurakunnan nimikkoläheteille Kimmo ja Tuula
Kososen Raamatunkäännöstyölle Thaimaahan Suomen Lähetysseuran kautta, 7.6.
Ruokkikaa Nälkäiset ry:lle ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

Päätös SN päättää kerätä kolehdin 29.5. oman seurakunnan nimikkoläheteille Kimmo ja Tuula
Kososen Raamatunkäännöstyölle Thaimaahan Suomen Lähetysseuran kautta ja näin
vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle. Koska 7.6 ei Vuosaaren kirkossa ole
messua, ei myöskään kolehtia kerätä, joten Ruokkikaa Nälkäiset ry:n kolehti kerätään
myöhempänä ajankohtana.
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10. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelot 5/2014 (liite 6).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

11. Ilmoituksia ja muita asioita

a. Sovitaan kolehdinlaskentavuorot ajalle 12.5.–8.6.2014
18.5. Pirkko Aikio 1.6. Hertta Sirkiä
25.5 – 8.6. Elina Das Bhowmik
29.5. Terttu Lindholm

b. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
9.6. / 15.9. / 20.10. / 17.11. / 15.12.

c. Katukappelin remontti
Kiinteistötoimisto suunnittelee remontin 2014 aikana yhdessä seurakunnan kanssa. Remontti
toteutetaan vuonna 2015. Katukappelin 20-vuotisjuhlia vietetään 2016.

d. Palautetta seurakuntalaisilta
Seurakuntalainen ihmetteli, ettei kirkon ilmoitustauluilla ei ole mainosta joka sunnuntaisista
jumalanpalveluksista. Päätettiin laittaa sinne pysyvä mainos, jossa kerrotaan messun
olevan joka sunnuntai klo 11 Vuosaaren kirkolla.
Seurakuntalainen oli lähettänyt neuvoston jäsenille kirjeen, jossa antoi palautetta 2.5.
Kuninkaan illasta. Asiaan palataan 9.6. kokouksessa.

e. Kirkkopäivät Kouvolassa 22.–24.5.2015
Lea Purhonen ehdotti, että neuvosto voisi tehdä retken sinne.

12. 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.

13. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Pirkko Aikio Hertta Sirkiä
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
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Vuosaaren seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Seurakuntaneuvosto 12.05.2014            Pöytäkirjan pykälä 05/2014

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., 10., 11., 12., 13.
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.

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
kynnysarvon

1
.

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

Pöytäkirjan pykälät : 6., 7.,8.,  9.

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

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000
€ (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n 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.

Hankintaoikaisu
n 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

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

30 päivää

30 päivää
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Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

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: Radanrakentajantie 5
                     00520 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 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.
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