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39 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

40 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

41 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

42 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Ingervo ja Sylvia Nummelin.
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233/2015

43 § Hankinnan periaatteet ja delegointirajat

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
1. merkitsee seurakuntayhtymän hankintaohjeen tiedoksi ja
2. päivittää kirkkoherralle delegoitavien hankintojen rajaksi enintään

13.000 € arvonlisäveroineen siten, että hankinnoista, joiden hankinta-
arvo arvonlisäveroineen on enintään 4.500 €, ei tarvitse tehdä erillistä
viranhaltijapäätöstä.

Päätös

Seurakuntaneuvosto  päätti

1. merkitä seurakuntayhtymän hankintaohjeen tiedoksi ja

2. päivittää kirkkoherralle delegoitavien hankintojen rajaksi enintään
13.000 € arvonlisäveroineen siten, että hankinnoista, joiden hankinta-
arvo arvonlisäveroineen on enintään 4.500 €, ei tarvitse tehdä erillistä
viranhaltijapäätöstä.

Selostus
Helsingin seurakuntayhtymän hankintaohje on hyväksytty kirkkovaltuustossa
7.6.2007 ja muutettu 14.10.2010. Sen mukaan seurakuntayhtymän hankin-
noista päättävät yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto sekä ohje-
säännössä ja johtosäännöissä mainitut viranhaltijat yhteisen kirkkoneuvoston
määräämissä rajoissa. Seurakunnan hankinnoista päättävät seurakuntaneu-
vosto sekä seurakuntaneuvoston ohjesäännössä sekä johtosäännöissä maini-
tut viranhaltijat seurakuntaneuvoston määräämissä rajoissa.(hankintaohje
sivu4).

Hankintapäätöksen tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle on ohje- tai johto-
säännössä

tai sen perusteella tehdyllä hallinnollisella päätöksellä annettu päätösvalta han-
kinta-asioissa.

Hankintapäätöstä koskeva pöytäkirja laaditaan noudattaen yleisiä hyvän hallin-
non periaatteita.
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Viranhaltijapäätöksistä laaditaan sen sijaan päätöspöytäkirja, joka voi olla
myös päätösluettelo (sivu 33)

Kirkkoherrainkokous oli suosittanut vuonna 2003, että seurakuntaneuvostot
päättäisivät määrätä kirkkoherralle delegoitavien hankintojen rajaksi enintään
10.000 € arvonlisäveroineen siten, että hankinnoista, joiden hankinta-arvo ar-
vonlisäveroineen on enintään 3.500 €, ei tarvitse tehdä erillistä viranhaltijapää-
töstä. Viimeksi mainitun summan ylittäviä hankintoja koskevat ratkaisut on an-
nettava tiedoksi seurakuntaneuvostolle. Hankinnoissa noudatetaan lakia julki-
sista hankinnoista (1505/1992, hankintalaki). Pääsääntöisesti hankinnat tulee
kilpailuttaa (Kirkkoherrainkokouksen päätös 3.10.2003,14§).
Pakilan seurakuntaneuvoston ohjesääntö valtuuttaa kirkkoherran tekemään ra-
jatut päätökset. Niistä todetaan seuraavaa: ”Edellä mainittujen ratkaisujen lisäksi
seurakuntaneuvoston puheenjohtaja päättää seurakunnan hankinnoista ja pal-
velujen ostoista sekä niitä koskevista sopimuksista seurakuntaneuvoston mää-
räämissä rajoissa (Ohjesäätö 8§). Seurakuntaneuvosto päätti hankintarajoista
7.10.2003 kirkkoherrainkokouksen suositusten mukaisesti.

Mikäli keskimääräisenä inflaatiokehityksenä pidetään kahden prosentin vuosit-
taista nousua, raja-arvot olisivat vuoden 2003 mukaiset, kun summat nostettai-
siin arvoihin 4500 € ja 13.000 €.

Liitteet
1 Helsingin seurakuntayhtymä - Hankintaohjeet 2010
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237/2015

44 § Luottamushenkilöiden perehdytysmateriaali

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee luottamushenkilöiden perehdytysmateri-
aalin tiedoksi.

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi luottamushenkilöiden perehdytysmate-ri-
aalin tiedoksi.

Selostus
Lainoppinut asessori Ritva Saario on lähettänyt 3.3.2015 helmikuulle
2015 suunnitellun luottamushenkilöiden perehdytysmateriaalin. Materi-
aalissa on todettu monet yksityiskohdat selkeästi. Keskustelimme
useista materiaalissa esille nousevista kysymyksistä edellisessä seura-
kuntaneuvoston kokouksessa.

Liitteet
2 Päätöksenteko seurakunnissa
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420/2015

45 § Seurakuntalaisten aktiivinen rooli Pakilan seurakunnan toi-
mintamallissa

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee asiasta käydyn keskustelun tiedoksi jat-
kovalmistelua varten

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi asiasta käydyn keskustelun tiedoksi jatko-
valmistelua varten.

Selostus
Pakilan seurakunnan toiminnan malli on etenemässä työalapainottei-
sesta toteutustavasta tiimityöajattelun kautta kohti projekti- ja kärkihan-
ketoimintatapaa. Samalla painopiste siirtyy suuntaan, jossa työ toteute-
taan yhdessä monen eri toimijan kanssa. Seurakuntalaisten, luottamus-
henkilöiden ja työntekijöiden roolit ovat muuttumassa. Mitkä näkökohdat
on tässä yhteydessä seurakuntaneuvoston kannalta tärkeää ottaa huo-
mioon?

Liitteet
3 Seurakunnan toimintamalli
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532/2015

46 § Nuorisotyönohjaajan viran hakijat ja valintaa valmistele
työryhmä

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
1. merkitsee hakijoiden luettelon tiedoksi
2. valitsee kaksi seurakuntaneuvoston jäsentä työryhmään, joka val-

mistelee valinnan kirkkoherran johdolla.

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. merkitsi hakijoiden luettelon tiedoksi

2. valitsi Arto Ingervon ja Sylvia Nummelinin työryhmään, joka valmiste-
lee valinnan kirkkoherran johdolla.

Selostus
Nuorisotyönohjaajan viran hakuaika päättyy 23.3.2015. Kirkkoherra jakaa
kokouksessa yhteenvedon hakijoista. Pakilan seurakunnan päätöksenteko-
ja osallistumisjärjestelmät asiakirjassa todetaan rekrytoinnista näin:

Vakinaiset virat ja työsuhteet julistetaan avoimeen hakuun. Määräaikaisissa
työsuhteissa toimitaan pääsääntöisesti samalla tavalla. Seurakuntaneuvosto
voi poikkeustapauksissa päättää muusta menettelystä. Kirkkoherra päättää
alle kuuden kuukauden työsuhteista.

Vakinaisten virkojen ja työsuhteiden työntekijävalinnat valmistelee kirkkoher-
ran johdolla seurakuntaneuvoston valitsema työryhmä. Kirkkoherra haastatte-
lee papereiden perusteella tehdyn valinnan jälkeen varteenotettavimmat haki-
jat, joista kärkijoukko kutsutaan työryhmän haastatteluun. Haastattelussa voi-
daan käyttää etukäteistehtäviä ja harjoitteita. Tarpeen vaatiessa tukeudutaan
ulkopuolisen testaajan arviointiin.

Hakijoiden tiedot ovat vain valitsijoiden käytössä, koska haastatteluissa käyte-
tään tietosuojalain alaisia tietoja. Lähiesimiehet osallistuvat tiimiensä työnteki-



PÖYTÄKIRJA  10 (18)
Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto 24.03.2015

jöiden valintaprosessiin. Tiimejä, joihin rekrytoitavan työ liittyy, kuullaan valin-
takriteerejä ja työnkuvaa luotaessa.  Hakijoiden kooste on työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden tiedossa hakuajan jälkeen. Työntekijä ei osallistu muu-
toin seuraajansa tai työtoverinsa valintaan. Valintojen valmistelu ja valintapro-
sessi etenee viivytyksettä.

Rekrytoinneissa sovelletaan Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ja Helsin-
gin seurakuntayhtymän rekrytointilinjauksia.

Työntekijävalintoja valmisteleva seurakuntaneuvoston työryhmä on perus-
tettu tähän asti aina erikseen ja työryhmään on kuulunut pääsääntöisesti
kaksi seurakuntaneuvoston jäsentä.
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237/2015

47 § Henkilöstöratkaisut lapsityössä

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee asian tiedoksi jatkovalmistelua varten.

Käsittely

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi asian tiedoksi jatkovalmistelua varten.

Selostus
Pakilan seurakunnan lapsityöntiimissä on toteutumassa useita henkilö-
muutoksia. Marja-Liisa Lahtomaa on siirtymässä eläkkeelle. Riia Muu-
rin, Irene Berg-Järvisen ja Auli Savolainen-Kykyrin työsuhteet ovat mää-
räaikaisia ja ovat katkolla kesällä 2015. Aino Perälä työsuhde on sa-
moin päättymässä, koska hänet palkattiin kevääksi 2015, jotta Ilona
Lahtomaa voisi hoitaa nuorisotyön sijaisuutta.
Seurakuntaneuvosto päätti siirtää Torpparinmäen Korttelitalossa toteu-
tuvan iltapäiväkerhon toiminnan yksityiselle toimijalle.
Lapsityön ja perhetyön näkökulmasta olisi perusteltua, että yksi lapsi-
työn määräaikainen työsuhde otettaisiin käyttöön syksyllä 2015 vuo-
deksi tai kahdeksi. Painopiste siirtyisi pienryhmätoiminnasta monialai-
seen toimintaan, jossa tehtäisiin yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa.
Toisaalta perhetyöhön panostaminen nostaa päätään. Yksi vaihtoehto
voisi olla perustaa määräaikainen sosionomin tai diakoniatyöntekijän
virka. Tämä edellyttäisi viran perustamisen viemistä kirkkovaltuuston
päätettäväksi.
Jäsenlähtöinen työ ja yhteisen dialogisen johtamisen hanke rakenne ja
toimintataparatkaisut ovat vielä hahmottumisvaiheessa.
Kirkkoherra selvittää kokouksessa asiaa tarkemmin ja keskustelun nä-
kökohdat otetaan huomioon henkilöstöasioiden jatkovalmistelussa.



PÖYTÄKIRJA  12 (18)
Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto 24.03.2015

237/2015

48 § Kirkkokahvivastuut

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee kirkkokahvivastuiden luettelon tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi kirkkokahvivastuiden luettelon tiedoksi.

Selostus
Edellisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa oli esillä ajatus lisätä seura-
kuntalaisten panosta kirkkokahvien järjestelyssä. Pääsuntio Mirja Korhola
on laatinut luettelon vuoden 2015 messuista. Seurakuntaneuvoston jäsenet
voivat näyttää esimerkkiä muille seurakuntalaisille varaamalla kirkkokah-
vista vastaavan vuoroja keväällä ja syksyllä 2015.

Liitteet
4 Kirkkokahvivastaavat
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605/2014

49 § Kirkkoherran päätösluettelo

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus
Seurakuntaneuvostolle annetaan tiedoksi mahdollista siirtämistä varten
kirkkoherran päätösluettelo.

Liitteet
5 Päätösluettelo 19.3.2015



PÖYTÄKIRJA  14 (18)
Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto 24.03.2015

603/2014

50 § Ilmoitusasiat: Kirkkoherran vuosilomat ja sijaiset 2015

Päätösehdotus

Kirkkoherran vuosilomat 2015 ja sijaiset merkitään tiedoksi

Päätös

Kirkkoherran vuosilomat 2015 ja sijaiset merkittiin tiedoksi.

Selostus
Kirkkoherran vuosiloman sijaisena 3.-10.3.2015 toimi Jouni Pirttijärvi. Lo-
majaksona 30.4. - 4.5.2015 sijaisena toimii Antti Kylliäinen, 6.-10.5.2015
Jouni Pirttijärvi, 20.7.- 2.8.2015 Tiia Tuovinen, 3.-9.8.2015 Sara Toivanen ja
10. - 23.8.2015 Satu-Elina Ansas.
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51 § Seuraavat kokoukset

Seurakuntaneuvosto kokoontuu keväällä 2015 tiistaisin klo 18.30 28.4.
ja 26.5. ja syksyllä 25.8. / 15.9. / 20.10. / 17.11. ja 8.12.2015.

52 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

53 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 19.55.

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:1-4, 6-15
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
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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
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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: 5
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.

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
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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
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.
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