
VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO   PÖYTÄKIRJA 9/2014

Kokousaika: ma 20.10.2014 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Mäkelä Jussi, puheenjohtaja
Das Bhowmik Elina, jäsen (§ 13 asti)
Hämäläinen Anni, jäsen
Ilmasti Mika, varajäsen (Pynnönen)
Jalovaara Ville, jäsen
Lindholm Marja, jäsen
Lindholm Terttu, jäsen

Mäkitarkka Minna, jäsen
Niemi Antti, jäsen
Purhonen Lea, varapuheenjohtaja
Raittinen Anneli, jäsen
Sirkiä Hertta, jäsen
Salo Helena, sihteeri

Poissa: Aikio Pirkko, Aukee Riikka, Toijonen Karita, Raittinen Timo, Pynnönen Heikki

Alkuhartaus, virsi 552

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 11/15.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hämäläinen Anni ja Jalovaara Ville.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

6. Diakonian viransijaisuuden täyttämättä jättäminen

Viime kokouksessa myönsimme diakoni Kaarina Kauppilalle virkavapautta ajalle 1.1.–31.12.2015 (SN
8/2014 § 8). Samassa kokouksessa seurakuntaneuvosto hyväksyi Vuosaaren seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman 2015–2017 sekä talousarvion 2015 (SN 8/2014 § 6), joka oli laskettu siten, että
vähennämme 1,5 henkilötyövuotta. Liitteessä 1 on laskettu ne säästöt jotka syntyvät, jos jätämme
täyttämättä 1,5 sijaisuutta 2015. Meillä oli kaksi diakonian määräaikaista viransijaisuutta päättymässä
vuoden 2014 lopussa sekä yksi 50-prosenttinen papinvirka. Toisen diakonian viransijaisuuden täytimme
edellisessä kokouksessa sillä edellytyksellä, että YKV myöntää Arkisilta-diakoniprojektille jatkovuoden
(SN 8/2014 § 7). Täyttämättä jättäminen koskee siis toista diakonian viransijaisuutta sekä papin 50 %
viransijaisuutta. Tässä kokouksessa käsittelemme vain diakonian viransijaisuutta.



Vuosaaren seurakuntaneuvoston pöytäkirja 9/2014 2

Ilman henkilöstösäästöjä kuluttaisimme yli 90.000 € enemmän kuin yhtymältä saamme. Se vastaa noin
kahden työntekijän vuosipalkkaa. Jotta emme kuluttaisi vuonna 2015 enemmän rahaa kuin saamme,
tulisi meidän säästää edellä mainittujen lisäksi vielä toinen 50-prosenttinen virka. Siihen meillä ei ole nyt
mahdollisuutta. Jos neuvosto täyttäisi ko. diakonian viransijaisuuden, tarkoittaisi se yli 40.000 €
budjetoimatonta kuluerää, jota me emme pysty millään muualta säästämään. Liitteessä 2 on vierekkäin
neuvoston viime kokouksessa hyväksymä talousarvio 2015–2017 sekä talousarvio, jos täyttäisimme ko.
viransijaisuuden. Vertailu osoittaa, että neuvoston hyväksymässä versiossa me olemme syöneet kaikki
säästömme 2017 aikana, kun taas toisessa versiossa kaikki säästöt on syöty jo 2016 aikana. Tosiasia
on, että kummassakin vaihtoehdossa joudumme vähentämään työntekijämääräämme, toisessa
”kivuliaalla” tavalla - toisessa ”vielä kivuliaammalla” tavalla. Ellei seurakunnan jäsenmäärä käänny
radikaaliin nousuun tai yhtymä siirrä enemmän kehysmäärärahoja ruohonjuuritason seurakuntatyölle,
tulee seurakuntamme työntekijämäärä vähenemään jatkuvasti.

Tilanne on haastava erityisesti niiden kahden työntekijän kannalta, joiden työt ovat vuoden vaihteessa
päättymässä, mutta sen lisäksi diakoniatiimiin tilanne tuo erittäin suuria haasteita (ks. liite 3). Mutta
pakon edessä ne ovat ratkaistavissa. Tiimin on entistä enemmän keskityttävä perustehtäväänsä, osasta
työtehtävistä luovutaan ja osa tehtävistä siirtyy muille työntekijäryhmille. Jos viransijaisuus jätetään
täyttämättä, on meillä 3,5 diakonia sekä 1 diakonian projektityöntekijä. Vertailun vuoksi Roihuvuoren
seurakunnassa haettiin juuri säästöjä jättämällä täyttämättä diakonian viransijaisuus. Siellä on neljästä
diakonian virasta tällä hetkellä kolmessa työntekijä. Seurakunnat ovat lähes yhtä suuria; 1.9.2014
Vuosaaren seurakunnassa oli 19.235 jäsentä ja Roihuvuoressa oli 17.793 (eroa 1.442 henkilöä).

Viime kokouksessa nousi kysymys miten keväällä talous näytti hyvältä, mutta elokuussa enää ei?
Talouskehitystä on todella vaikea arvioida tarkasti, koska tilanne elää koko ajan ja kaikki vaikuttaa
kaikkeen. Meillä on varsin iso budjetti – lähes 3 miljoonaa, tästä johtuen pienikin muutos
toimintaympäristössä voi aikaansaada suuren taloudellisen muutoksen. (Yhden prosentin muutos
kustannuksissa tarkoittaa n. 30.000 € eli keskimäärin yhden työntekijän palkkakustannuksia vuodessa
ilman sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuja.) Keväällä saimme 2013 tilinpäätöksen, jossa seurakuntamme
onnistui säästämään todella hyvin johtuen siitä, että painoimme kustannuksissa jarrua jo syksyllä 2012.
Elokuussa selvisi, että suunnittelemamme henkilöstömäärä vuodelle 2015 ei voi toteutua, sillä talous ei
anna siihen mahdollisuutta. On helppo kritisoida aikaisempia päätöksiä, mutta niihin me emme voi enää
vaikuttaa, sen sijaan me voimme vaikuttaa tulevaisuuteen.

Tulevaisuuteen pitää valmistautua, ja me joudumme muuttamaan tilanteen niin vaatiessa
toimintaamme. Se vaihtoehto, että täyttäisimme diakonian viransijaisuuden, tarkoittaisi sitä, ettei meillä
olisi vuonna 2016 varaa maksaa kahdelle työntekijällemme palkkaa. Tämänkertainen esitys ei ole
varmastikaan kenellekään mieluinen, mutta esityksen vastainen päätös tarkoittaisi tulevaisuudessa vielä
ikävämpien päätösten tekemistä. Ja jos annamme talouden mennä pahasti miinukselle, tarkoittaa se
myös Vuosaaren seurakuntaneuvoston toiminnan rajoittumista talouteen liittyvässä päätöksenteossa
kun yhtymästä päätettäisiin asioista puolestamme.

Ville Jalovaara esitti päätökseen lisättäväksi: ”Päätöksen vaikutuksia arvioidaan seurakuntaneuvostossa
toukokuussa 2015.” Puheenjohtaja lisäsi sen esitykseensä.

Esitys SN päättää olla täyttämättä diakoni Kaarina Kauppilan virkavapauden aikaista sijaisuutta
ajalla 1.1.–31.12.2015.

Päätös SN päättää olla täyttämättä diakoni Kaarina Kauppilan virkavapauden aikaista sijaisuutta
ajalla 1.1.–31.12.2015. Päätöksen vaikutuksia arvioidaan seurakuntaneuvostossa
toukokuussa 2015.
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7. Nuorisotyönohjaajan vuorotteluvapaan sijaisen valitseminen

Seurakuntaneuvosto myönsi (SN 4/2014 § 12) nuorisotyönohjaaja Jukka Karlssonille (nykyään Drugg)
vuorotteluvapaata ajalle 23.10.2014–15.10.2015. Samassa pykälässä valitsimme sijaiseksi Jukka
Moilasen. Moilanen on kuitenkin saanut muualta töitä, joten panimme ilmoituksen sijaisuudesta Kirkko ja
Kaupunki sekä Kotimaa –lehtiin ja nettiin. Haastattelut järjestettiin maanantaina 29.9. Liitteessä 4 on
kooste hakijoista.

Rekrytointi ryhmä päätyi esittämään Druggin sijaiseksi nuorisotyönohjaaja Heidi Hakulista,
ensimmäiselle varasijalle Mari Chaulagaita ja toiselle varasijalle Juha Pohjois-Koivistoa.

TE-keskus ei voinut tehdä päätöstä Druggin vuorotteluvapaansijaisuudesta ennen kuin he saavat
päätöksen hänen sijaisestaan. Koska Druggin vuorotteluvapaa on alkamassa jo kolme päivää tämän
neuvoston kokouksen jälkeen, teki kirkkoherra seuraavan päätöksen, jotta Druggin vuorotteluvapaa
voisi toteutua suunnitellun mukaisesti: ”Olen palkannut nuorisotyönohjaaja Jukka Druggin (ent.
Karlsson) vuorotteluvapaan sijaiseksi nuorisotyönohjaaja Heidi Hakulisen ajalle 23.10.2014–
15.10.2015.” (Kirkkoherran päätös 101/14)

Esitys SN päättää

1) vahvistaa kirkkoherran päätöksen 101/14 valita nuorisotyönohjaaja Jukka Druggin
(ent. Karlsson) vuorotteluvapaan sijaiseksi nuorisotyönohjaaja Heidi Hakulisen
ajalle 23.10.2014–15.10.2015.

2) valita ensimmäiselle varasijalle Mari Chaulagain ja toiselle varasijalle Juha
Pohjois-Koiviston

Päätös Esitys hyväksyttiin.

8. Seurakunnan työntekijöiden lomat

Liitteessä 5 on seurakunnan työntekijöiden lomat. Lihavoituna on ajanjaksolle 1.10.–31.12.2014
ajoittuvat lomat.

Esitys SN päättää merkitä tiedoksi lomat pappien osalta ja vahvistaa muiden työntekijöiden
vuosilomat.

Päätös Merkittiin tiedoksi

9. Kanttoritilanne

Keskustelemme tämän hetkisestä kanttoritilanteestamme. Kanttori Teija Tuukkanen on valittu
Kirkkohallituksen virkaan, ja me myönsimme viime kokouksessa (§ 9) hänelle virkavapautta koeajan
ajaksi 31.1.2015 saakka. Virkaa ei voi panna auki ennen tuota ajankohtaa.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

10. Talouden toteumavertailu

Liitteessä 6 on seurakuntamme talouden toteumavertailu ajalta 1.1.–30.9.2014.
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Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

11. Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tarkistus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.9. (§ 272) lähettää muistion vuoden 2014 YV-
keräyksen tarkastuksesta tiedoksi seurakuntaneuvostoille (liite 7).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

12. Vuoden 2015 kirkkokolehdit

Liitteessä 8 kirkkohallituksen yleiskirje nro 21/2014, joka käsittelee vuoden 2015 kirkkokolehteja. Lisäksi
”Tuomiokapituli määrää Helsingin hiippakunnan seurakunnat kokoamaan kaksi kolehtia oman
kolehtisuunnitelmansa perusteella Helsingin hiippakunnan diakoniarahastolle.” (Hiippakuntatiedote
14/2014)

Esitys Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

13. Työyhteisön kulttuurisäännöt

Liitteessä 9 on seurakuntamme työyhteisön kulttuurisäännöt. Niitä valmisteltiin vuosina 2013–2014
työyhteisökokouksissa (TYK), ja päätettiin yhdessä keväällä 2014. Lopullisella ulkoasulla se julkaistiin
TYK:ssä 1.10.2014. Siitä kiitos nuorisotyönohjaaja Jonna Peitsolle.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

14. Kolehtisuunnitelma 20.10.–16.11.2014

Liitteessä 10 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä kaksi vapaata
kolehtia päivinä jolloin meillä on jumalanpalvelus. Liitteessä 11 on lähetystyöstä vastaavan pastorin
tekemä kolehtianomus.

Esitys SN päättää kerätä nimikkokolehdit pyhäinpäivänä la 1.11. medialähetystyölle
Medialähetys Sanansaattajien kautta ja su 16.11. raamatunkäännös- ja
kielenkehitystyölle Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

15. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelot 9/2014 (liite 12).
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Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

16. Ilmoituksia ja muita asioita

a. Sovitaan kolehdinlaskentavuorot ajalle 26.10.- 16.11.2014
26.10. Terttu Lindholm            2.11. Anni Hämäläinen   16.11. -
1.11. klo 11 Anni Hämäläinen 9.11. -
Mikäli jollakulla on mahdollisuus tulla laskemaan kolehtia, yhteys sihteeriin.

b. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
17.11. / 15.12.

c. Seurakuntalaisten toiveita
Antti Niemi kertoi seurakuntalaisten toiveen, että messun alussa kerrottaisiin myös messun
toimittajien sukunimet, eikä pelkkiä etunimiä, kuten käytäntö tällä hetkellä on. Lea Purhonen
kertoi seurakuntalaisen toiveen uusien seurakuntalaisten illan järjestämiseksi.

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 20.10
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Anni Hämäläinen Ville Jalovaara
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
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Vuosaaren seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Seurakuntaneuvosto 20.10.2014            Pöytäkirjan pykälä 09/2014

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., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 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., 14.

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., 14.

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

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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– 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
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)

30 päivää

30 päivää
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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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