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1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Sipilä ja Arja Toiviainen.

3 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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656/2015

5 § Pomot Kuulolla

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee toimintakulttuuriprosessista käydyn keskus-
telun tiedoksi.

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi toimintakulttuuriprosessista käydyn kes-
kustelun tiedoksi.

Selostus
Helsingin seurakuntayhtymän hallintojohtaja Jussi Muhonen on kuultavana
Pakilan seurakuntaneuvoston kokouksessa. Vierailu liittyy seurakuntanyhty-
män projektiin osallistua seurakuntaneuvostojen kokouksiin Helsingin seu-
rakunnissa meneillään olevan toimintakulttuurinmuutos prosessin osana.
Jussi Muhonen johdattaa keskusteluun omalla esityksellään. Toimintakult-
tuurimuutosprosessin vaiheiden muistutuksena kokousliitteinä ovat Power-
point -esitys toimintakulttuurin kysymyksenasettelusta, Pakilan seurakunta-
neuvoston lausunto.

Liitteet
1 160209 Pakilan seurakunnan lausunto ja sopeuttamissuunni-

telma 2016 -2018
2 160209 Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminta-

kulttuurin muutos
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329/2016
6 § Taloustilanne 2015

Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto merkitsee taloustilanteen tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi taloustilanteen tiedoksi.

Selostus
Vuoden 2015 talouslukemat on koottu alla olevaan taulukkoon.

Kokonaisuudessaan vuosi on mennyt taloudellisesti suunnitelmien mukaan
ja olemme osanneet toimia oikein ja tehdä oikeita päätöksiä talouden suh-
teen. Kulut vuokria ja annettuja avustuksia lukuun ottamatta ovat pienenty-
neet edellisvuoteen verrattuna. Myös tuotot ovat pienentyneet, mutta suu-
rena tekijänä tässä on toisen iltapäiväkerhoryhmän loppuminen syksyn
2015 osalta. Toimintakulut pienenivät 101 386 euroa, henkilöstökulut
132 711 €, palvelujen ostot 4 043 € ja aineiden ja tarvikkeiden kulutus pie-
neni 15 000 €. Vuokrat nousivat 50 543 €. Avustukset ovat budjetoitua suu-
remmat. Summa kompensoituu tuloissa. Koko vuoden toimintakatteeksi
muodostuu tämän laskelman perusteella 92,3 %.

Liitteet
3 Talouskaaviot 2015

4 Säästö

5 Tuloslaskelma 2015

TALOUS 2015
Talousarvio Toteuma Erotus %

Toimintatuotot 202 150 193 763 -8 387 95,9
Henkilöstökulut 1 269 775 1 171 841 -97 934 92,3
Vuokrat 492 806 491 190 -1 615 99,7
Palvelujen ostot 198 407 193 975 -4 432 97,8
Aineet ja tarvikkeet 88 235 68 732 -19 503 77,9
Annetut avustukset 13 550 35 205 21 655 259,8
Muut kulut 55 645 2 232 -53 413 4,0
TOIMINTAKULUT 2 118 417 1 963 176 -155 241 92,7
TOIMINTAKATE 1 916 267 1 769 413 -146 855 92,3
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228/2015
7 § Vuosiarvio 2015

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
1. hyväksyy toiminta suunnitelman yhteenvedon liitettäväksi Helsingin seura-

kuntayhtymän toimintakertomukseen Pakilan seurakunnan toiminnan ku-
vaukseksi

2. kirjaa seurakuntaneuvoston huomiot vuoden 2015 toiminnasta
3. merkitsee vuosiarvion 2015 kokonaisuuden tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti

1.hyväksyä toiminta suunnitelman yhteenvedon liitettäväksi Helsingin
seurakuntayhtymän toimintakertomukseen Pakilan seurakunnan toimin-
nan kuvaukseksi

2. kirjata seurakuntaneuvoston huomiot vuoden 2015 toiminnasta

3. merkitä vuosiarvion 2015 kokonaisuuden tiedoksi

Selostus
Seurakuntaneuvoston tehtävä on laatia toimintakertomus. Vuoden 2015
vuosiarvio rakentuu tiimien ja kirkkoherran arvioista ja havainnoista
sekä tilasto- ja talousluvuista. Seurakuntaneuvoston havainnot ja yh-
teenvetoon tekemät muutokset jäävät oman seurakunnan suunnittelu-
materiaaliksi.
Vuosiarvion muutamat osuudet ovat vielä vaiheessa esityslistan valmis-
tumisen yhteydessä. Vuosiarvioluonnos lähetetään seurakuntaneuvos-
ton jäsenille perjantaina.
Seurakuntaneuvoston havaintojen kokoamista helpottaa, mikäli osa ha-
vainnoista voidaan saada sähköpostilla seurakuntaneuvoston sihteerille
maanantaihin mennessä.

Seurakuntaneuvoston havainnot

Seurakuntaneuvoston jäsenet nostivat esille seuraavia huomioita:

 puhutaan ääneen siitä kuinka tehdyt henkilöstösäästöt auttavat
ja tuovat liikkumavaraa

 palveluun liittyvää toimintaa (esim jumalanpalvelus) painotettava

 siviilivaatteiset avustajat messussa madaltavat kirkon kynnystä
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 korkea kirkkoonkuulumisprosentti ilahduttaa

 Hoosianna-messu hienosti toteutettu, Adventtihyörinät eivät niin-
kään

 vapaaehtoisten tuottama messu hieno avaus

 vuosi sekavan oloinen johtuen kaikista henkilövaihdoksista

 neuvoston jäsenten osallistuminen tiimeihin hyvä asia, toivotta-
vasti kaikki tiimit saavat sovituksi tapaamisen; parantaa vuorovai-
kutusta ja viestintää

Liitteet

6 Vuosiarvio 2015 luonnos 3
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420/2016

8 § Nuorisotyönohjaajan viran sijaisuus

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto valitsee lastenohjaajan työsuhteeseen työryhmän
ehdottaman henkilön. Työryhmä esittää, että tehtävään valitaan Lauri
Koivisto ja varalle Helena Mäntylä.

Päätös

Seurakuntaneuvosto valitsi nuorisotyönohjaajan viran sijaiseksi Lauri
Koiviston ja varalle Helena Mäntylän.

Selostus

Seurakuntaneuvosto päätti edellisessä kokouksessa, että Ida Laapion
äitiysloman takia avoimeksi tulevan nuorisotyöntekijän viran tehtävät
ovat Pakilan seurakunnan strategian kannalta keskeisiä ja avasi nuori-
sotyöntekijän viran sijaisuuden haettavaksi äitiysloman ajaksi niin, että
virka täytetään määräaikaisen rekrytointikiellon linjaamalla tavalla.

Kirkkoherra kartoitti Malmin seurakunnan kirkkoherran Pertti Simolan ja
Oulunkylän seurakunnan kirkkoherran Ulla Kososen kanssa rovastikun-
nallisen yhteistyön mahdollisuudet. Yhteistyön keinoja ei löytynyt.

Viransijaisuus olit Helsingin seurakuntayhtymän sisäisessä haussa
5.1.2016 saakka. Hakijoita ei ilmaantunut. Viran sijaisuus laitettiin julki-
seen hakuun, joka päättyi 25.1.2016. Kirkkoherra haastatteli yhdek-
sästä hakijasta viisi. Työryhmän haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa.
Prosessin kuvaus on esityslistan liitteenä.

Liitteet
7 Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus 2016 prosessikuvaus
8 Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus  hakijat
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416/2016

9 § Kaskipartion avustusanomus

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää antaa Kesälä-rahastosta 5 000 euron avustuk-
sen Kaskipartion Siuntion Korpirauhassa sijaitsevan retkeilykämpän raken-
tamiseen.

Käsittely
Keskustelun aikana esitettiin toive, että Kesälä-rahaston käytön perus-
teet valmistellaan.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti antaa Kesälä-rahastosta 5 000 euron avus-
tuksen Kaskipartion Siuntion Korpirauhassa sijaitsevan retkeilykämpän
rakentamiseen.

Selostus
Kaskipartio ry. on pohjoishelsinkiläinen partiolippukunta, jonka toimialue on
Paloheinä-Torpparinmäki. Jäseniä on noin 200. Pakilan seurakunta on lip-
pukunnan taustajärjestö. Lippukunta omisti retkeilykämpän Siuntion Korpi-
rauhassa, mutta vanha kämppä 1960-luvulta oli huonokuntoinen ja useiden
asiantuntija-arvioiden jälkeen se purettiin kesällä 2013. Nyt paikalle nousee
uusi kämppä ja hanke on siinä vaiheessa, että kämppä on pystyssä ja siellä
tehdään sisätöitä. Aikataulullisesti retkeily kämpällä voi alkaa vuoden 2016
aikana (kesällä/syksyllä) ilman mukavuuksia (keittiö, kalusteet jne.) ja täy-
dessä käytössä se olisi viimeistään loppuvuodesta 2016.
Lippukunta anoo hankkeen toteuttamiseen 5000 euron avustusta Kesälä-
rahastosta.
Kesälä-rahaston tarkoituksena on tukea Pakilan seurakunnan alueen asuk-
kaita Pakilan seurakunnan toiminta-ajatuksen mukaisesti. Tarkoituksena on
lasten, perheiden ja vanhusten virkistystoiminnan tukeminen.
Pakilan siirtolayhdistysrahasto määritteli yhdistyksen tarkoituksen näin: ”
Yhdistyksen nimi on Pakilan siirtolayhdistys ja sen tarkoituksena on hankkia
sekä ylläpitää huolto- ja kesäkoteja, joissa Pakilan alueen lapset, äidit ja
vanhukset saavat tarkoituksenmukaista virkistävää hoitoa ja ylläpitoa. Sen
ohessa yhdistys mahdollisuuksien mukaan muullakin tavalla avustaa puut-
teenalaisia lapsia, äitejä ja vanhuksia. Huolto- ja kesäkodeissaan yhdistys
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järjestää vanhuksille, äideille ja lapsille sopivia, virkistäviä, ohjelmallisia tilai-
suuksia.” Kesälä-rahaston käytöstä päättää Pakilan seurakuntaneuvosto.
Seurakuntaneuvosto on käyttänyt vuonna 2014 rahaston varoja 10 000 eu-
roa. Vuonna 2015 varoja käytettiin 5 000 euroa. Varat on suunnattu Pakilan
Partiotuen, ja Pakilan Voimistelijoiden tukemiseen sekä kesäkerhotoimin-
taan.

Liitteet
9 160209 Kaskipartio Hakemus Kesälä-rahasto 2016
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416/2016

10 § Pakilan voimistelijoiden avustusanomus

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää antaa Kesälä-rahastosta 5 000 euron avustuk-
sen Pakilan Voimistelijoille voimistelumaton hankkimista varten.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti antaa Kesälä-rahastosta 5 000 euron avus-
tuksen Pakilan Voimistelijoille voimistelumaton hankkimista varten.

Selostus

Pakilan Voimistelijoissa harrastaa joukkuevoimistelua kilpatasolla n. 100
nuorta tyttöä ja kaiken kaikkiaan 200 tyttöä. Valitettavasti jalkateräalueen
rasitusvammat ovat lisääntyneet merkittävästi viimeaikoina. Tärkeimmät
altistavat tekijät jalkateräalueen rasitusvammoihin ovat: tytön puutteellinen
jalkatekniikka sekä harjoitusalustan iskunvaimennusominaisuudet. Yksi
merkittävä oivallus on ollut se, että nykyisissä Pakilan Voimistelijoiden har-
joitustiloissa alustan iskunvaimennus ei täytä lajin vaatimuksia.

Asianmukaisen voimistelumaton kustannus kohoaa 10 000 euron tasolle.

Pakilan Voimistelijat anoo tätä hanketta varten avustusta.

Liitteet
10 avustushakemus Pakilan SRK
11 voimisteluliiton lausunto joukkuevoimistelun harjoitusalustoista
12 voimistelijan ajatuksia ja kuvia joukkuevoimistelusta
13 rakennussäätiö ja SISÄLIIKUNTATILOJEN LATTIAT ohjetiedosto
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417/2016

11 § Vox Sonora kuoron matka-avustus

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosta päättää
1. että esitetty matka on kanttori Ari Häyriselle työmatka
2. myöntää matkaan 2000 euron avustuksen

Käsittely
Kirkkoherra muutti päätösehdotustaan muotoon: ”Esitys raukeaa koska
Ari Häyrinen on ilmoittanut, että matkasuunnitelma peruuntuu.”

Päätös

Esitys raukesi.

Selostus
Pakilan seurakunnan Vox Sonora-kuoro anoo 5000 euron avustusta
osallistuakseen Isola del Solen kansainväliselle kuorofestivaalille Itali-
assa, Gradon kaupungissa 28.09.- 2.10.2016. Kuorosta on matkalle läh-
dössä yli 30 henkilöä.

Kuoron kehittymisen kannalta tällaiset esiintymismatkat ulkomaille, jossa
pääsee hyviin akustiikkoihin ja kuuntelemaan sekä saaman vaikutteita
muilta kuoroilta, ovat aina tärkeitä. Myös palautetta on luvassa kuorojen
esiintymisistä siellä.

Avustusanomus oli seurakuntaneuvostossa esillä jo elokuussa. Silloin
asian käsittely siirrettiin myöhemmäksi. Seurakunnan taloudelliseen tilan-
teeseen sisältyi silloin lukuisia epävarmuustekijöitä. Talouden supistumi-
nen on edelleen vahva tulevaisuuden näky. Esitetyn tapaisiin matkoihin
on tulevaisuudessa yhä vaikeampi suunnata varoja.

Kuoroa johtaa Pakilan seurakunnan kanttori. Matkaan kohdentuu seura-
kunnan varoja silloin, mikäli matka on hänelle työaikaa ja se voidaan
tehdä virkamatkana.

Vox Sonora–kuoro on yksi seurakunnan aktiivisen toiminnan muoto. Mu-
siikilla on merkittävä osuus kirkon toiminnassa.
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418/2016

12 § Palvelumuotoiluprojekti

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
1. puoltaa palvelumuotoiluhankkeen toteuttamista niin, että hanke to-

teutetaan yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa
2. valtuuttaa kirkkoherran neuvottelemaan yksityiskohdista yhteis-

työssä Anitta Huttusen kanssa

Käsittely
Urpo Oksanen teki ehdotuksen jättää asia pöydälle, ehdotus sai kanna-
tusta.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti jättää asian pöydälle jatkovalmisteluja var-
ten.

Selostus
Yhteisen dialogisen johtamisen hankkeen yhteydessä on noussut esille kä-
site palvelumuotoilu. Tällä tarkoitetaan toimintatapaa, jossa palvelua kehite-
tään vuorovaikutuksessa asiakkaan ja palvelun tuottajan kanssa. Edellinen
prosessimme loppuvaiheessa havaittiin, että palvelumuotoilun kaltainen
vuorovaikutus on juuri se askel, jonka Pakilan seurakunnan olisi hyvä oppia
tekemään.
Helsingin seurakuntayhtymä on kiinnostunut kehittämään toimintatapaa pi-
lottiluonteisesti. Yhteistyötä alettiin viedä eteenpäin syksyllä 2015 Helsingin
seurakuntayhtymän koulutussuunnittelija Anitta Huttusen kanssa.
Neuvottelut johtivat sopivan kouluttajan etsimiseen. Alustavat keskustelut
palvelumuotoilun kehittämiseksi Pakilan seurakunnassa on käyty.

Tarkoituksena on, että palvelumuotoilu toteutettaisiin yhteen kohderyhmään
kohdistuvana projektina. Osan kustannuksista maksaisi Helsingin seura-
kuntanyhtymä ja osan Pakilan seurakunta. Koska tehty tarjous ylittää en-
simmäisen päätöksentekoon liittyvän hankintarajan, on tarjouspyyntö lähe-
tetty myös toiselle mahdolliselle kouluttajalle.
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Liitteet
14 160209 Tarjouspyyntö palvelumuotoilu
15 160209 Palvelumuotoiluhanke

16       160209 Palvelumuotoilu Pakilan seurakunnassa kooste
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419/2016

13 § Palasin helsinkiläisten kirkkoon liittyneiden palaute

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee Palasin, helsinkiläisten kirkkoon liittyneiden
palautteen tiedoksi.

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi Palasin helsinkiläisten kirkkoon liittynei-
den palautteen tiedoksi.

Selostus
”Palasin” on tutkimus helsinkiläisiin seurakuntiin vuonna 2014 liittyneistä.
Liittyjät arvostavat kirkossa eniten auttamistyötä ja heikompiosaisten ja syr-
jäytyneiden puolesta puhumista julkisuudessa.

Liittymisen syyt ovat moninaiset: useimmiten ei ole vain yhtä syytä liittyä
kirkkoon. Helsinkiläisille kirkkoon liittyneille on suuri merkitys sillä,
kuinka suvaitsevainen kirkko on – kuinka tasa-arvoisesti se kohtelee eri
ihmisryhmiä ja puhuu heidän puolestaan. Valtaosa kyselyyn vastan-
neista vaikuttaa vertailun perusteella olevan avomielisiä etsijöitä. Kirkon
jäsenyys kyteytyy vahvasti henkilökohtaisen elämän tapahtumiin ja liitty-
misen ympäristönä ovat usein elämänkaaren vaiheet: kutsutaan kum-
miksi, mennään naimisiin kirkossa, varaudutaan kristilliseen hautaan
siunaamiseen. Ratkaisuja jäsenyyteen liittyen tehdään paljon julkisuu-
den kautta – se on meditoitunut. Kirkon on toimittava mediassa aktiivi-
sesti ja rakennettava mielikuvaansa rohkeasti.

Liitteet
17 Minna Rikkinen Palasin - Kirkkoon liittyneet -tutkimuksen ra-

portti 2016



PÖYTÄKIRJA  17 (22)
Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto 09.02.2016

419/2016

14 § Vuositilasto 2015

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee vuositilaston 2015 tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi vuositilaston 2015 tiedoksi.

Selostus
Helsingin kaupungin väkiluku kasvaa. Samaan aikaan seurakuntien jäsen
määrä laskee. Kirkkoon kuuluu Helsingissä 55,5 % väestöstä. Paavalin seu-
rakunnan kirkkoon kuulumisprosentti oli Helsingin alhaisin. Se säilyi edelli-
sen vuoden tasolla 49,3 %:ssa.  Pakilan seurakunnan kirkkoon kuulumis-
prosentti 72,3 % on Helsingin korkein. Laskua oli kaksi kymmenystä. Taso
on lähes sama kuin Suomessa kesimäärin. Yksi selittävä tekijä on kan-
tasuomalaisten suuri osuus alueen väestöstä.
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320/2016

15 § Kirkkoherran päätökset

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee kirkkoherran päätökset tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi kirkkoherran päätökset tiedoksi.

Selostus
Seurakuntaneuvostolle annetaan tiedoksi mahdollista siirtämistä varten
kirkkoherran päätösluettelo.

Liitteet
18 Kirkkoherran päätösluettelo
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16 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

17 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset pidetään tiistaina 15.3., 19.4. ja 24.5.2016.

18 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita

19 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.57
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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: 1–7, 11 ja 13–19
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
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:  8–10 ja 12
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.

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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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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