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Töölön seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous                     PÖYTÄKIRJA 1/2019 

Järjestäytymiskokous 

 

Kokousaika: 

Tiistai 29.1.2019 klo 18.00.  

 

Kokouspaikka: 

Töölön kirkon seurakuntasali, Topeliuksenkatu 4, 00260 Helsinki. 

 

Osanottajat: 

Mervi Ala-Prinkkilä, jäsen 

Saara Heinänen, jäsen 

Pertti Hyvärinen, varajäsen, Anna Munsterhjelmin tilalla 

Sini Vuokko Koivula-Mbemba, jäsen 

Arttu Lindroth, jäsen 

Jenni Lättilä, jäsen, läsnä 1.-9. § 

Anneli Louneva, varajäsen, Eija-Riitta Korholan tilalla 

Liisa Mustajärvi, jäsen 

Matti Pyhtilä, jäsen 

Sonja Raitamäki, jäsen 

Laura Rissanen, jäsen, läsnä 1.-9. § 

Pekka Räisänen, jäsen 

Ilkka Seppälä, jäsen 

Jouko Seppälä, jäsen 

Eeva Tikka, jäsen 

Tapani Tulkki, jäsen 

Hannu Ronimus, kirkkoherra, puheenjohtaja, puh. 050-4301180 

Liisa Nöyränen, sihteeri, puh. 050-5650145 

 

Poissa: 
Anna Munsterhjelm, jäsen (ilmoittanut esteestä) 

Eija-Riitta Korhola, jäsen (ilmoittanut esteestä) 

 

1. § Kokouksen avaus ja alkuhartaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkurukouksen. 

 

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Ilmoitus kokouksen pitämisestä on lähetetty sähköpostitse 3.12.2018. 

Kokousmateriaali on lähetetty sähköpostitse 27.1.2019. 
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Todetaan kokoukseen osallistujat esittäytymiskierroksen yhteydessä. 

 

Päätösehdotus: 

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

3. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

Päätösehdotus: 

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. He toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi Ala-Prinkkilä ja Saara Heinänen. 

 

4. § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 

 

Päätösehdotus: 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

5. § Informaatio luottamushenkilöiden verkkopalvelusta 

 

Päätösehdotus: 

Merkitään tiedoksi kokouksessa annettava informaatio Helsingin seurakun-

tayhtymän käyttämästä luottamushenkilöiden verkkopalvelusta. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

6. § Ilmoitusasioita / Huom! Liitteet jaetaan paperiversiona 

 

Päätösehdotus: 

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

Päätös: 

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että liitteet 2-8 postitetaan seurakuntaneuvoston 

jäsenille kotiosoitteeseen viikolla 4. 

 

Selostus: 

Asia 1: Luottamushenkilön rooli, tehtävät ja päätösvalta, Helsingin seurakun-

tayhtymän laatima informaatiopaketti (liite 1). 

Asia 2: Töölön seurakunnan arvot, missio, visio ja strategia 2019 (liite 2). 
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Asia 3: Töölön seurakunnan organisaatio ja johtamisjärjestelmä 2019 (liite 

3). 

Asia 4: Töölön seurakunnan organisaation henkilöt 2019 (liite 4). 

Asia 5: Töölön seurakunnan tiimivastaavat ja ryhmänvetäjät 2019 (liite 5). 

Asia 6: Töölön seurakunnan hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöajan 

käytön ohje 2019 (liite 6). 

Asia 7: Töölön seurakunnan kevätkauden 2019 esite, joka on viikoilla 1-2 ja-

ettu postitse seurakuntaan kuuluvien talouksiin (liite 7). 

Asia 8: Töölön seurakunnan postitse lähetettävä tervetulotoivotuspaketti 

2019 seurakuntaan muuttaneille uusille jäsenille (liite 8, ei PDF-versiona). 

Asia 9: Helsingin seurakuntayhtymän TTS 2019-2021 ja TA 2019 (liite 9). 

 

Liitteet: 

Ilmoitusasioiden liitteet 1-9. 

 

7. § Kirkkoherran päätösluettelo 

 

Kirkkoherran tekemät päätökset, joita hän on toimivaltansa puitteissa tehnyt 

seurakunnan johtavana viranhaltijana seurakuntaneuvoston edellisen ja seu-

raavan kokouksen välisenä aikana, saatetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle. 

 

Päätösesitys: 

Kirkkoherran tekemät päätökset merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi kirkkoherran tekemät päätökset. 

 

Selostus: 

Asia 1: Palvelupäällikkö Eekku Aromaalle on 18.1.2019 myönnetty palka-

tonta työvapaata ajalle 1.3.-31.8.2019 toisen tehtävän hoitamista varten (kuu-

den kuukauden koeaika) Suomen Setlementtiliittoon kuuluvan Kalliolan set-

lementin alueellisen setlementtityön johtajana. Palvelupäällikön tehtävän si-

jaisjärjestelyt hoidetaan ensisijaisesti päätoimisten oppaiden toimesta ja lisää-

mällä tarvittavissa määrin muutamien tuntioppaiden työtuntimääriä. Jos pal-

velupäällikön työsuhde tulisi täytettäväksi uudella työntekijällä, rekrytointi 

tehtäisiin seurakuntaneuvoston syyskuun 2019 kokouksessa (liite 1, sähkö-

postitse toimitettu työvapaa-anomus). 

 

Asia 2: Töölön seurakunnan pääsuntio Toni Vesteriselle on 25.1.2019 myön-

netty takautuvaa vuokrahyvitystä Töölön seurakunnan omistamasta, osoite 

Museokatu 37 A 12, asuinhuoneistosta ajalta 1.3.-30.9.2018 maksetusta 

vuokrasta yhteensä kahden kuukauden vuokraa vastaava määrä 2 x 1121 € = 

2242 €. 

 

Perusteena vuokrahyvitykselle on kyseisessä asuintalossa seitsemän kuukau-

den aikana tehty iso korjausremontti, mistä on Vesteriselle aiheutunut merkit-

tävää haittaa ja asumisviihtyvyyden alenemaa. Remontin ajan koko talo oli 

rakennustelineiden ja suojapressujen ympäröimä. Lisäksi osan remonttiajasta 



Töölön seurakuntaneuvosto 29.1.2019 kokouksen pöytäkirja 

1/2019 

 

 4 

(mm. ikkunoiden vaihto) ikkuna-aukot olivat joko umpeen levytetyt tai suoja-

muovien peittämät. Tämä merkitsi huoneiston sisälämpötilan nousemista ke-

säaikana jopa yli 30 C, jolloin asuminen oli ajoittain käytännössä mahdotonta. 

Ikkunoiden peittäminen merkitsi myös asunnon jäämistä ilman päivänvaloa. 

 

Vuokrahyvityksestä on pääsuntio Toni Vesterinen keskustellut remontin alka-

essa seurakuntayhtymän isännöitsijä Pekka Suomisen kanssa. Käydyssä kes-

kustelussa on todettu, että hyvitysasia kuuluu asunnon omistavalle Töölön 

seurakunnalle ja sen määrä voidaan arvioida remontin päätyttyä. Vastaavissa 

tapauksissa vuokrahyvitys vaihtelee 20-50 %:n välillä remontin aikaisen 

vuokran määrästä. Tässä tapauksessa remontin aikainen vuokrahyvitys on 28 

%, minkä maksamista voitaneen pitää oikeutettuna ja määrää kohtuullisena. 

 

Asia 3: Vuonna 2019 Töölön seurakunta seurakunta järjestää kuusi rippikou-

lua, joista viisi ylittää 25 oppilaan rajan. Seurakunnan rippikoulutoiminnasta 

vastaava pastori Pasi Riepponen on 17.1. anonut, että näissä viidessä rippi-

koulussa voitaisiin ylittää 25 oppilaan määrä (asian erittely on liitteessä 3). 

Vuoden 2019 rippikouluihin ilmoittautuneiden määrä on ylittänyt odotukset 

positiivisesti. Töölön seurakunnan alueella asuva kirkkoon kuuluva rippikou-

luikäluokka vuonna 2019 on 180 nuorta, mutta rippikouluihin on ilmoittautu-

nut 195 nuorta. Kirkkoherra on 19.1. hyväksynyt viiden rippikoulun oppilas-

ryhmän kohdalla ryhmäkoon kasvattamisen yli 25 oppilaan, jotta kaikki rippi-

kouluun ilmoittautuneet voitaisiin ottaa Töölön seurakunnan järjestämiin rip-

pikouluihin. Suurempien ryhmien oppilasmäärän koko vaihtelee 26-31 oppi-

laan välillä. Ryhmäkoon kasvattamiseen varaudutaan riittävällä määrällä 

työntekijöitä, yövalvojia ja ryhmänohjaajaisosia. 

 

Asia 4: Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, diakoni Mari Munne-Kärke-

lälle on 11.1.2019 myönnetty lakisääteistä äitiys- ja vanhempainvapaata ajalle 

28.2.2019-13.1.2020. Anomuksessaan hän on lisäksi ennakoivasti ilmoittanut, 

että tulee olemaan lakisääteisellä hoitovapaalla 14.1.2020-31.7.2021. 

Mari Munne-Kärkelän viransijaiseksi on ajalle 1.2.2019-13.1.2020 otettu Mi-

kaelin seurakunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katri Kulmala, joka 

on ilmoittanut olevansa käytettävissä viransijaisena myös Mari Munne-Kär-

kelän mahdollisen hoitovapaan ajan. 

 

Asia 5: Seurakuntapastori, rippikoulupappi Pasi Riepposelle on 7.1.2019 

myönnetty lakisääteistä isyys- ja hoitovapaata ajalle 11.3.-2.6.2019. 

Tarvittavat nuoriso- ja rippikoulutyön edellyttämät henkilöresurssijärjestelyt 

ovat parhaillaan työn alla. Näissä järjestelyissä tulee huomioitavaksi myös se, 

että seurakuntapastori Hilkka Niemistö on tullut valituksi tuomiokapitulin 

pappisasessorin 25 %:n sivuvirkaan 1.3.2019-28.2.2022. 

 

Liitteet: 

Liite 1: Eekku Aromaan 18.1.2019 lähettämä työvapaa-anomus. 

Liite 2: Toni Vesterisen 25.1.2019 lähettämä selostus vuokrahyvitysasiasta. 

Liite 3: Rippikoulupappi Pasi Riepposen 17.1.2019 lähettämä anomus rippi-

kouluryhmien koon kasvattamisesta yli 25 oppilaan v. 2019. 
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Liite 4: Mari Munne-Kärkelän äitiys- ja vanhempainvapaa-anomus. 

Liite 5: Pasi Riepposen isyysvapaa- ja hoitovapaa-anomus. 

 

 

 

 

 

8. § Johtoryhmän ja ison työntekijäkokouksen pöytäkirjat tiedoksi 

 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi ison työntekijäkokouksen 16.1.2019 pöytäkirja 1/2019 ja 

siinä käsitelty Töölön seurakunnan työyhteisötoiminnan ohje 2019. 

Merkitään tiedoksi johtoryhmän 23.1.2019 pöytäkirja 1/2019. 

 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus: 

Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi seurakunnan johtoryhmän ja ison 

työntekijäkokouksen pöytäkirjat. Näistä dokumenteista käy ilmi seurakunnan 

toimintaan liittyviä ajankohtaisia ja keskeisiä asioita. Koko työyhteisön iso 

työntekijäkokous pidettiin 16.1.2019 ja johtoryhmän kokous 23.1.2019. 

 

Liitteet: 

Liite 1: Ison työntekijäkokouksen 16.1.2019 pöytäkirja 1/2019. 

Liite 2: Töölön seurakunnan työyhteisötoiminnan ohje v. 2019. 

Liite 3: Johtoryhmän 23.1.2019 kokouksen pöytäkirja 1/2019. 

 

9. § Seurakunnan alustava tilinpäätös ajalta 1.1.–31.12.2018 

 

Päätösesitys: 

Alustava tilinpäätös ajalta 1.1.–31.12.2018 merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus: 

Puheenjohtaja esittelee seurakunnan alustavan tilinpäätöksen (kirjaustilanne 

28.1.2019 Meilahti+Töölö) ajalta 1.1.–31.12.2018, sisältäen palkka- ja henki-

löstökulujen, vuokrakulujen, työalojen toimintamäärärahojen ja tuottojen to-

teuman. 

 

Liite: 

Liite 1: Taloustoteumaraportti ajalta 1.1.-31.12.2018 (jaetaan kokouksessa). 

 

10. § Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019–2020 
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Päätösesitys: 

Valitaan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja vuosiksi 2019–2020. 

 

Päätös: 

Päätettiin yksimielisesti valita Tapani Tulkki seurakuntaneuvoston varapu-

heenjohtajaksi vuosiksi 2019-2020. 

Lisäksi merkittiin tiedoksi käyty keskustelu seurakuntaneuvoston jäsenen pe-

riaatteellisesta mahdollisuudesta toimia seurakuntaneuvoston puheenjohta-

jana, edellyttäen että kirkkoherra antaa tähän suostumuksensa (ks. KL 10 

luku, 2 §, 1 mom.) ja seurakuntaneuvoston enemmistö sitä kannattaa. Edel-

leen merkittiin tiedoksi, että kirkkoherra Ronimus lähtökohtaisesti suhtautuu 

tähän mahdollisuuteen myönteisesti ja että asiaan palataan 01/2021. 

 

Selostus: 
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra (KL 

10 luku, 2 §, 1 mom.) ja varapuheenjohtajana seurakuntaneuvoston toimikau-

den ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuu-

destaan valitsema jäsen (KL 10 luku, 2 §, 2 mom.). Seurakuntaneuvoston va-

rapuheenjohtaja toimii myös seurakuntaneuvoston työvaliokunnan varapu-

heenjohtajana, jos seurakuntaneuvosto päättää nimetä työvaliokunnan. 

 

11. § Seurakuntaneuvoston työvaliokunnan nimeäminen vuodelle 2019 

 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi, että seurakuntaneuvoston työvaliokunnan puheenjohta-

jana toimii kirkkoherra ja varapuheenjohtajana seurakuntaneuvoston varapu-

heenjohtaja. Valitaan seurakuntaneuvoston työvaliokunnan jäsenet (neljä jä-

sentä) ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (varapuheenjohtajan varajäsen ja 

neljä muuta varajäsentä) vuodeksi 2019. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu ja seurakuntaneuvoston yksimielinen 

päätös nimetä seurakuntaneuvostolle työvaliokunta. 

 

Keskustelun yhteydessä tehty ehdotus, että työvaliokunnan puheenjohtajana 

toimisi seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkittiin tiedoksi, että seurakuntaneuvoston työvaliokunnan puheenjohta-

jana vuonna 2019-2020 toimii seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Ta-

pani Tulkki ja kirkkoherra Hannu Ronimus toimii työvaliokunnan varapu-

heenjohtajana. 

 

Vuoden 2019 ajaksi seurakuntaneuvoston työvaliokunnan jäseniksi ja heille 

henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin: 

 Jouko Seppälä, varajäsen Ilkka Seppälä, 

 Liisa Mustajärvi, varajäsen Sini Vuokko Koivula-Mbemba, 

 Saara Heinänen, varajäsen Arttu Lindroth, 

 Matti Pyhtilä, varajäsen Pertti Hyvärinen. 
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 Tapani Tulkin varajäseneksi valittiin Mervi Ala-Prinkkilä. 

 

Selostus: 

Seurakunnassa on mahdollista toteuttaa käytäntöä, että seurakuntaneuvos-

tossa käsiteltäviä asioita valmistelee puheenjohtajan johdolla seurakuntaneu-

voston keskuudestaan nimeämä työvaliokunta. Työvaliokunta kokoontuu val-

mistelemaan seurakuntaneuvoston kokousta noin kaksi viikkoa aikaisemmin. 

 

Työvaliokunnan muodostaminen ei ole kirkkolain tai -järjestyksen edellyt-

tämä asia, mutta monet tarkoituksenmukaisuustekijät puoltavat sitä, ml. työ-

valiokunnan toimiminen lähtökohtaisena haastatteluryhmänä työntekijöiden 

rekrytointitilanteessa ja seurakuntaneuvoston lausuntojen valmisteluryhmänä.  

Työvaliokunnassa on myös mahdollista käydä hyvissä ajoin tapahtuvaa enna-

koivaa, pohdiskelevaa ja reflektoivaa keskustelua seurakuntaa koskevista ky-

symyksistä. Työvaliokunta toimii myös kirkkoherran työn ns. tukiryhmänä. 

 

Työvaliokuntaan kuuluu seurakuntaneuvoston puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan lisäksi neljä jäsentä, jotka valitaan vuosittain seurakuntaneuvoston 

kokouksessa. Työvaliokunnan varapuheenjohtajalle ja jäsenille valitaan hen-

kilökohtaiset varajäsenet. Sama henkilö voi tulla valittua työvaliokunnan jä-

seneksi ja varajäseneksi useamman kerran. 

 

Työvaliokunnan jäsenen ollessa estynyt osallistumaan työvaliokunnan ko-

koukseen, hänen tilalleen kutsutaan henkilökohtainen varajäsen. Jos henkilö-

kohtainen varajäsen on myös estynyt osallistumasta työvaliokunnan kokouk-

seen, kutsutaan tilalle varajäsen vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä. 

 

12. § Luottamushenkilöjäsenten nimeäminen ryhmiin v. 2019-2020 

 

Viitteet: 

Töölön seurakunnan luottamushenkilöille 3.12.2018 lähetetty kirje. 

Järjestelytoimikunnan 17.12.2018 kokous 9/2018. 

Töölön seurakunnan johtoryhmän 23.1.2019 kokous 1/2019. 

 

Päätösesitys: 

Nimetään luottamushenkilöjäsenet v. 2019-2020 seurakunnan organisaation 

Tukiryhmiin, Messu- ja musiikkiryhmiin ja Vapaaehtoistoiminnan työparei-

hin oheisen liitteen ja käydyn keskustelun pohjalta. 

 

Päätös: Nimettiin ryhmiin ja työpareihin seuraavat luottamushenkilöt: 

 Kasvatustoiminnan Tukiryhmä: 

Saara Heinänen. 

 Tripla-suunnitteluryhmä ja Yhteiskunnallinen työ -Tukiryhmä: 

Anneli Louneva. 

 

 Temppeliaukion kirkon messu- ja musiikkiryhmä: 

Jenni Lättilä. 

 Meilahden kirkon messu- ja musiikkiryhmä: 



Töölön seurakuntaneuvosto 29.1.2019 kokouksen pöytäkirja 

1/2019 

 

 8 

Pekka Räisänen. 

 Ruskeasuon seurakuntakeskus Rastin ja Pasilan seurakuntakodin 

messu- ja musiikkiryhmä: 

Liisa Mustajärvi. 

 

 Vapaaehtoistoiminnan työpareihin: 

Töölön kirkko: Saara Ruokonen. 

 Ruskeasuon Rasti ja Pasilan Tripla: Anneli Louneva. 

 Verkko/Some-viestintä: Mervi Ala-Prinkkilä. 

 

Selostus: 

Töölön seurakunnan organisaatioon sijoittuu luottamushenkilöitä ja muita 

seurakuntalaisjäseniä seuraavasti: 

 Tukiryhmät: Tukiryhmiä on 3 kpl, jokaisessa niistä on kaksi työnteki-

jää ja 3-8 jäsentä. 

 Toimipisteiden messu- ja musiikkiryhmät: Messu- ja musiikkiryhmiä 

on 4 kpl, jokaisessa niistä on 5-7 työntekijää ja 2-4 jäsentä. 

 Vapaaehtoistoiminnan tiimin työparit: Työpareja on 6-8 kpl, jokai-

sessa niistä on yksi työtekijä ja yksi luottamushenkilö tai muu jäsen. 

Kaikkiin yllämainittuihin positioihin valitaan luottamushenkilöjäseniä ja 

muita jäseniä lähtökohtaisesti suhteessa 50 % / 50 %. Keskeistä on, että valit-

tavat henkilöt voivat olla riittävässä määrin käytettävissä kyseisten ryhmien 

ja työparien työskentelyssä. Tukiryhmät kokoontuvat 3-4 kertaa vuodessa, 

Messu- ja musiikkiryhmät 3 kertaa vuodessa ja Vapaaehtoistoiminnan työpa-

rit 3-4 kertaa vuodessa. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan työpareina toimivat 

henkilöt tapaavat eri vapaaehtoisryhmien vetäjiä. Vapaaehtoistoiminnan työ-

parityöskentely on eniten aikaa ottavaa. Tähän mennessä järjestelytoimikun-

nan ja johtoryhmän toimesta nimetyt jäsenet käyvät ilmi oheisesta liitteestä. 

 

Liite: 

Liite 1: Jäsenten nimeäminen Töölön seurakunnan organisaatioon. 

 

13. § Lausuntopyyntö Töölön seurakunnan tilankäytöstä 2020-2021 

 

Päätösesitys: 

Töölön seurakuntaneuvosto päättää pitää seurakunnan käytössä ja seurakun-

tayhtymän sisäisen vuokrajärjestelmän piirissä vuonna 2020 ja 2021 samat 

toimitilat kuin sillä on käytössä vuonna 2019 (liite 1), kuitenkin siten, että 

seurakunta luopuu partiolippukunta Töölön Nuotioveikkojen käytössä ole-

vasta kerhotilasta, Pihlajatie 27, 1.4.2019 lukien lippukunnan siirtyessä toi-

siin tiloihin, jotka lippukunta vuokraa käyttöönsä osoitteessa Pihlajatie 24. 

 

Merkitään tiedoksi, että Töölön seurakunnalla ei ole suunnitteilla ottaa käyt-

töön seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston kautta uusia toimitiloja 5 ja 10 

vuoden sisällä. Lisäksi merkitään tiedoksi, että Keski-Pasilan Triplaan joulu-

kuussa 2019 avattava 466 m2 seurakuntakeskus ei kuulu sisäisen vuokrajär-

jestelmän piiriin. 
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Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Selostus: 

Seurakuntayhtymän kinteistötoimisto pyytää seurakuntia sekä seurakuntayh-

tymän yksiköitä ilmoittamaan tilankäyttötarpeensa vuosille 2020-2021 sisäis-

ten vuokrien laskentaa varten. Seurakuntien tulee antaa lausunto tilankäytöstä 

sekä arvioida tilatarpeensa oheista Excel-taulukkoa käyttäen (liite 1). Taulu-

kossa ilmoitetaan tilantarve vuosina 2020 ja 2021 sekä pidemmän tähtäimen 

suunnitelma mahdollisista tilatarpeista 5 ja 10 vuoden sisällä. Lausunto tulee 

toimittaa seurakuntayhtymän kirjaamoon 1.3.2019 klo 12 mennessä. 

 

Liitteet: 

Liite 1: Töölön seurakunnan sisäiset vuokrat v. 2019. 

Liite 2: Sisäisten vuokrien prosessiaikataulu 201. 

 

14. § Kirkkokolehdit ajalle 1.2.–10.3.2019  

 

Päätösesitys: 

Päätetään kolehtikohteista ajalle 1.2.–10.3.2019 liitteen 2 ja käydyn keskuste-

lun pohjalta. 

 

Päätös: 

Päätettiin esityksen mukaisesti, sillä muutoksella, että su 10.3. klo 10 Temp-

peliaukion kirkon messun kolehti kannetaan kansainväliseen naisten työhön 

Marttojen kautta, johtuen siitä, että silloin Temppeliaukion kirkossa on Uu-

denmaan Marttojen kirkkopyhä. 

 

Selostus: 

Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtikohteiden lisäksi 

seurakuntaneuvosto päättää Töölön seurakunnassa kannettavien kolehtien 

kohteista. Asiasta päätettäessä on otettava huomioon seurakunnan 2019 ta-

lousarvioon budjetoitujen seurakunnan omien työmuotojen käyttöön kerättä-

vien kolehtien tuottoarvio. 

 

Liite: 

Liite 1: Kolehdit Töölön seurakunnassa 1.1.-31.1.2019, järjestelytoimikunnan 

päätös 17.12.2018. 

Liite 2: Kolehtiesitys Töölön seurakunnassa 1.2.-10.3.2019 (jaetaan kokouk-

sessa). 

 

15. § Seurakuntaneuvoston jäsenten ja työntekijöiden tehtävään siunaaminen 

ja seuraava kokous 

 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tehtävään siunaa-

minen Temppeliaukion kirkon messussa su 3.3.2019 klo 10. 
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Päätetään seurakuntaneuvoston seuraava kokous pidettäväksi ti 12.3. klo 18 

Meilahden kirkon seurakuntasalissa, Pihlajatie 16, ja että kokoukseen kutsu-

taan mukaan seurakunnan johtoryhmän jäsenet. 

 

Merkitään tiedoksi seurakuntaneuvoston työvaliokunnan kokous ti 26.2. klo 

18 Meilahden kirkolla kirkkoherran työhuoneessa, Jalavatie 6 b. 

 

Päätös: 

Merkittiin päätösesitystiedoksi. 

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että kirkkoherra Ronimuksen virkaan asettaminen 

uuden Töölön seurakunnan kirkkoherran virkaan toimitetaan Palmusunnun-

taina 14.4.2019 klo 10 Temppeliaukion kirkon messussa. Virkaan asettami-

sen toimittaa Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo avustajineen. 

 

Selostus: 

Uuden Töölön seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenten ja työntekijöiden 

tehtävään siunaaminen toimitetaan su 3.3.2019 klo 10 Temppeliaukion kir-

kon messun yhteydessä. 

 

Seurakuntaneuvoston seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi ti 12.3. klo 

18 Meilahden kirkon seurakuntasalissa, Pihlajatie 16. Kokoukseen kutsutaan 

myös johtoryhmän jäsenet, jotka esittelevät oman vastuualueensa toiminta-

kertomukset vuodelta 2018 ja vuoden 2019 keskeiset toiminnalliset tavoit-

teet. Kokousta valmisteleva työvaliokunnan kokous on suunniteltu pidettä-

väksi ti 26.2. klo 18-20 Meilahden kirkon toimistotiloissa sijaitsevassa kirk-

koherran työhuoneessa, Jalavatie 6 b. 

 

16. § Muut asiat 
 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi, että merkittäviä ja kiireellisiä päätösasioita ei ollut. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus: 

Kohdassa ”Muut asiat” käsitellään sellaisia seurakuntaneuvoston päätöstä 

edellyttäviä merkittäviä ja kiireellisiä asioita, joita ei ole ehditty työvaliokun-

nassa valmistella seuraavaa seurakuntaneuvoston kokousta varten. 

 

17. § Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21 ja antoi liitteenä olevan oikaisuvaati-

musohjeen ja valitusosoituksen. 

 

 

Liite: 

Liite 1: Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

 

Hannu Ronimus  Liisa Nöyränen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helsingissä  7/ 2/ 2019 

 

 

 

Mervi Ala-Prinkkilä  Saara Heinänen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevat asia 

Pöytäkirjan pykälät: 

Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kirkko-
lain 24 luvun 5 §:n, eikä hallintolainkäyttölain 5.1 §:n mukaan hakea muutosta. Julkista hankintaa koske-
vasta päätöksestä ei saa hankintalain 146.2 §:n mukaan valittaa, jos päätös koskee yksinomaan hankin-
tamenettelyn valmistelua. 

 

Alistusasia 

Pöytäkirjan pykälät: 

Kirkkolain 24 luvun 3.2 §:n mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomio-
kapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

 

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n mukainen asia 

Pöytäkirjan pykälät: 

Kirkkolain 24:14.1,9: Muutosta ei saa hakea työnantajan viranhaltijalle antamaan varoitukseen. 

Kirkkolain 24:14.1,10: Muutosta ei saa hakea työnantajan esittämään pyyntöön tiedoista työ- ja toiminta-
kyvyn selvittämiseksi tai määräykseen osallistua terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin 
ja tutkimuksiin, jos se on välttämätöntä tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi 

Kirkkolain 24:14.2 §: Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee 
väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä tai väliaikaista pappisviran toimituksesta pidättämistä. 

Kirkkolain 24:14.3 §: Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkko-
neuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, 
kristillistä kasvatusta tai opetusta. 

 

Sisäinen määräys 

Pöytäkirjan pykälät: 

Hallintolainkäyttölain 5.2 §:n mukaan valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka kos-
kee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. 

 

Kirkkolain 6 luvun 72.3 §:ään perustuva valituskielto ja palvelussuhteen ehtoja koskeva valituskielto 

Pöytäkirjan pykälät: 

Kirkkolain 6 luvun 72.3 §:n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta virkaehtosopimuk-
sessa sovittuihin palvelussuhteen ehtoja koskeviin päätöksiin (palkkaus, vuosiloma, matkakorvaukset, 
työaika, henkilöstökoulutus) taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, 
jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Muutoksenha-
kukielto ei koske virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevaa viranhaltijaa. 

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n mukaan työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee 
työntekijöiden työehtosopimuksia koskevat riita-asiat. Saman lain 12 §:n mukaan työtuomioistuimessa 
työehtosopimusta koskevissa asioissa kanteen vireille panee ja sitä ajaa työehtosopimukseen osallinen 
yhdistys. 

 

Työsuhteeseen ottamista tai irtisanomista koskeva asia 

Pöytäkirjan pykälät: 

Työsuhteeseen valitsemista tai siitä irtisanomista koskevat päätökset ovat luonteeltaan yksityisoikeudelli-
sia työsopimuslain soveltamiseen liittyviä päätöksiä. Niihin liittyvät riitaisuudet käsitellään oikeudenkäy-
miskaaren 1 luvun 1 §:n mukaisesti siviilikanteina käräjäoikeudessa, eikä hallinto-oikeudellisessa lain-
käyttömenettelyssä.  

 

Hankinta-asia 

Pöytäkirjan pykälät: 

Päätökseen hankinta-asiassa ei saa hakea muutosta kirkkolain nojalla oikaisuvaatimuksella tai kirkollisva-
lituksella, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 
§:n mukaisen kynnysarvon, asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.  

Soveltamisen kynnysarvot ovat (alv 0 %): 60 000 euroa tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut, 150 000 
euroa rakennusurakat, 400 000 euroa sosiaali- ja terveyspalvelut (liitteen kohdat E 1-4), 300 000 muut 
erityiset palvelut (liitteen kohdat E 5-15), 500 000 euroa käyttöoikeussopimukset.  

 

Muu peruste, mikä? 

Pöytäkirjan pykälät: 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimuksen voi tehdä:  

Edellä mainittuihin seurakuntaneuvoston päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-
sen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä 
oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös seurakuntayhtymän jäsenseurakunta ja sen jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Oikaisuvaatimus osoitetaan Töölön seurakunnan seurakuntaneuvostolle. 

Oikaisuvaatimusaika  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Tiedoksisaanti 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähet-
tämisestä. 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä-
väksi.  

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimus-
aikaa laskettaessa.  

Oikaisuvaatimuksen sisältö  

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava seurakuntaneuvostolle, on ilmoitettava  

- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan  
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti  
allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikai-

suvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen   

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimus-
ajan päättymistä.  

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kirkkoherranvirastoon oikaisuvaatimusajan vii-

meisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpos-
tilla lähettäjän omalla vastuulla.  

Yhteystiedot: 
Käyntiosoite:  Mechelininkatu 32 a B, Helsinki 

Postiosoite:    Mechelininkatu 32 a B, 00260 Helsinki 

Sähköposti:    toolo.srk@evl.fi 

HANKINTAOIKAISUOHJE 

Pöytäkirjan pykälät:  

Hankintaoikaisuoikeus 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi 

tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. 

Hankintaoikaisuaika  

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Viranomainen 

Hankintaoikaisu osoitetaan hankintapäätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijalle. 

Tiedoksisaanti 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähet-

tämisestä. 

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen 

viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajan-

kohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on 
saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 

Hankintaoikaisun sisältö  

Hankintaoikaisu pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla: 

- 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 hal-
lussa. 

Hankintaoikaisun toimittaminen   

Hankintaoikaisu on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuajan päättymistä.  

Postiin hankintaoikaisu on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kirkkoherranvirastoon oikaisuajan viimeisenä 

päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  

Hankintaoikaisun voi toimittaa virka-aikana ennen oikaisuajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla 
vastuulla.  

Yhteystiedot: 

Käyntiosoite:  Mechelininkatu 32 a B, Helsinki 
Postiosoite:    Mechelininkatu 32 a B, 00260 Helsinki 

Sähköposti:    toolo.srk@evl.fi 

 

 

VALITUSOSOITUS 

 

Seuraaviin seurakuntaneuvoston päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:  
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 

Oikeus valituksen tekemiseen 

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakuntayhtymän jäsenseurakunta ja sen jäsen.   

Valitusperusteet 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viran-

omainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 

Valitus seurakunnan tai seurakuntayhtymän alistettavasta päätöksestä voidaan perustaa myös siihen, että päätös ei 

ole tarkoituksenmukainen.  

Valitusviranomainen 

Helsingin hallinto-oikeus. Alistusasioissa valitusviranomainen on tuomiokapituli tai kirkkohallitus.  

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Tiedoksisaanti  

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähet-
tämisestä. 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, 

jollei muuta näytetä.  

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja tai alistus- tai valitusviranomaisen päätös 

on asetettu yleisesti nähtäväksi.  

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. 

Valituskirjelmän sisältö 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava  

- päätös, johon haetaan muutosta  
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi  

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan  

- valittajan nimi ja kotikunta  
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.  

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puheval-

taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskir-
jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.  

Valituskirjelmään on liitettävä  

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä  

- 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. 
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Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti. 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puhelin:  029 564 2000 
Fax:  029 564 2079 
Sähköposti:  helsinki.hao@oikeus.fi 
Aukioloaika: 8.00-16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asi-
ointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Alistusasioissa 

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 

Käyntiosoite: Bulevardi 16 B, V kerros, Helsinki 

Postiosoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 

Fax: (09) 2340 3050 
Sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi  

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 

Käyntiosoite:  Eteläranta 8, Helsinki 

Postiosoite:  PL 210, 00131 Helsinki 

Fax:  (09) 1802 350 
Sähköposti:  kirkkohallitus@evl.fi  

 

 

VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN 

Pöytäkirjan pykälät:  

Oikeus valituksen tekemiseen 

Hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen se, jota asia koskee.   

Valituksen markkinaoikeuteen voi tehdä vain hankinnoista, jotka ylittävät hankintalain 25 §:ssä määritellyn kansalli-

sen kynnysarvon. 

Valitusperusteet 

Päätös on julkista hankintamenettelyä koskevien oikeusohjeiden vastainen.   

Valitusaika 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon ase-

maansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian 

saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). 

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankintasopimuksen hankintalain 130 § 1 tai 3 kohdan 

nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätök-

sestä valitusosoituksineen. 

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä 

siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapää-

tös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 

Tiedoksisaanti  

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähet-

tämisestä. 

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen 

viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajan-

kohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on 
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.  

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. 

Valituskirjelmän sisältö 

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. 



Töölön seurakuntaneuvosto 29.1.2019 kokouksen pöytäkirja 

1/2019 

 

 16 

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi 

myöntää. 

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 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, hankinnan jättämistä osiin jakamatta tai yksinomaan hal-
vimman hinnan käyttämistä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena.  

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti. 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 
Postiosoite:  Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puhelin:  029 564 3300 
Fax:  029 564 3314 
Sähköposti:  markkinaoikeus@oikeus.fi 
Aukioloaika: 8.00-16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asi-
ointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen. 

 

 


