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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

57 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 16.9.2013 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 23.9.2013 alkaen.

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

58 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Timo-Matti
Haapiainen ja Jan-Erik Eklöf.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Hako ja Jan-Erik
Eklöf.

59 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito

Esitys

Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 8.10.2013 klo 12.00 Vantaan
seurakuntayhtymän virastossa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja
seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 10.10.–11.11.2013. Nähtävänä
pitämisestä on ilmoitettu 16.9.–21.10.2013 samoilla ilmoitustauluilla olleella ilmoituksella.

Päätös
60 §

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Anne-Sophie Balacin eroanomus yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä

Ykn 11.9.2013

Valtuutettu Anne-Sophie Balac on lähettänyt seuraavan 30.7.2013 päivätyn
eroamisilmoituksen luottamustehtävästä:
Valitettavasti joudun eroamaan Vantaankosken seurakuntaneuvostosta ja Vantaan
kirkkovaltuustosta, sillä jouduin muuttamaan Espooseen kesäkuussa, sillä opiskelijalla
ei ole varaa valita missä asuu. Toivottavasti säännöt tulevaisuudessa muuttuvat, jotta
opiskelijat voisivat pitää neuvosto- ja valtuustopaikkansa rahatilanteesta riippumatta.
Kiitän menneistä kokouksista ja hyvistä hetkistä. Toivottavasti seuraavat kokoukset
sujuvat jatkossakin hyvin!

Kirkkojärjestyksen 7: 2.1 §: Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuo-

lee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa
lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. (AS)

Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää myöntää Anne-Sophie Balacille eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. todeta, että Anne-Sophie Balacin tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi tulee Anni Tsokkinen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 1.10.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteiselle kirkkovaltuusto
1. myöntää Anne-Sophie Balacille eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä
2. toteaa, että Anne-Sophie Balacin tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi tulee Anni Tsokkinen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja toivotti Anni Tsokkisen lämpimästi tervetulleeksi työskentelyyn.

62 §

Soile Erikssonin eroanomus yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä

Ykn 11.9.2013

Valtuutettu Soile Eriksson on lähettänyt seuraavan 10.9.2013 päivätyn eroamisilmoituksen luottamustehtävästä:
Anon eroa Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 1.9.2013 lähtien ulkomaille muuton vuoksi. Kiitos yhteistyöstä!

Kirkkojärjestyksen 7: 2.1 §: Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuo-

lee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa
lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. (AS)
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Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää myöntää Soile Erikssonille eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. todeta, että Soile Erikssonin tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi tulee Erkki Rantala toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 1.10.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. myöntää Soile Erikssonille eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä
2. toteaa, että Soile Erikssonin tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi tulee Erkki Rantala toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja toivotti Erkki Rantalan lämpimästi tervetulleeksi työskentelyyn.

63 §

Päivi Holmbergin eroanomus yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenen tehtävästä

Ykn 11.9.2013

Yhteisen kirkkoneuvoston varajäsen Päivi Holmberg on lähettänyt 30.7.2013
päivätyn eroanomuksen:
Pyydän eroa yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenen tehtävästä, koska olen muuttanut
paikkakunnalta 1.7.2013. Olen toiminut Reetta Leskisen varajäsenenä Hakunilan seurakunnasta.
Kiitän kaikkia miellyttävästä yhteistyöstä ja hyvistä muistoista vuosien ajalta. Toivotan
yhteiselle kirkkoneuvostolle siunausta ja viisautta vastuullisessa tehtävässään.

Kirkkojärjestyksen 7: 2.2 §: Jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushen-

kilö kuolee tai menettää vaalikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa
mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (AS)

Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Päivi Holmbergille eron yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenen
tehtävästä 1.7.2013 alkaen ja
2. valita Reetta Leskiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen yhteisen
kirkkoneuvoston toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Käsittely

Varapuheenjohtaja Matti Sollamo ehdotti, että varajäseneksi esitettäisiin Auli
Hynnistä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi Matti Sollamon ehdotus.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

4/2013
56–68 §

7 (10)

1.10.2013

Yhteinen kirkkovaltuusto 1.10.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteiselle kirkkovaltuusto
1. myöntää Päivi Holmbergille eron yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenen
tehtävästä 1.7.2013 alkaen
2. valitsee Reetta Leskiselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen yhteisen
kirkkoneuvoston toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Käsittely

Valtuutettu Matti Sollamo ehdotti, että Reetta Leskisen varajäseneksi valittaisiin Auli Hynninen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Reetta Leskisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yhteiseen kirkkoneuvostoon valittiin Auli Hynninen.

64 §

Puolivuosiraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja kirjanpitoon perustuvia
tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita
loppuvuodeksi

Ykn 11.9.2013

Seurakuntayhtymän taloussäännön 21 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto
päättää talousarviota hyväksyessään raportointitavoista ja aikataulusta yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden. Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpanoohjeen mukaisesti:
Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja yhteiselle kirkkovaltuustolle
koko seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle.

Yhteisen kirkkoneuvoston osavuosiraportit yhteiselle kirkkovaltuustolle:
-kolme kertaa vuodessa kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle
-puolivuotisraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle.
Muut toiminnasta ja taloudesta vastaavat tahot määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka usein toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta raportoidaan tilikauden aikana. Tällaisia tahoja ovat mm seurakuntaneuvostot ja johtokunnat.
(TTS 2013–2015, Talousarvion täytäntöönpano-ohje).

Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti on laadittu puolivuotisraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, joka sisältää myös
kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle. (JV)
Liite 1: Puolivuosiraportti 1.1.–30.6.2013
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää puolivuotisraportin yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

4/2013
56–68 §

8 (10)

1.10.2013

Yhteinen kirkkovaltuusto 1.10.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee puolivuosiraportin tiedoksi.
Päätös

65 §

Esitys hyväksyttiin.

Määrärahamuutosesitys vuoden 2013 talousarvioon

Ykn 11.9.2013

Kotimaisen kriisiavustamisen työryhmän puheenjohtaja Matti Sollamo ja sihteeri Eija Miettinen ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavan
lisämääräraha-anomuksen:
Vantaan seurakuntayhtymä
Kotimainen kriisiavustaminen
Lisämääräraha-anomus loppuvuodelle 2013
Kotimaisiin kriisiavustuksiin on tämän vuoden 2013 talousarviossa myönnetty 37 000
€. Kirkkokonserttien ohjelmatuottoja ym. oli osoitettu kriisiavustamiseen elokuun loppuun mennessä noin 1 000 €, joten yhteensä käytettävissä olevaa rahaa on ollut
38 000 €.
Kriisiavustustyöryhmän 15. elokuuta olleen kokouksen jälkeen rahaa oli jäljellä noin
7 200 €. Kriisiavustustyöryhmän kokouksia on tämän vuoden puolella vielä kahdeksan. Jäljellä oleva summa ei tule riittämään tämän vuoden diakonia-avustusten tarpeisiin.
Anomuksia on käsitelty tähän mennessä 52 kappaletta, joista 46 anomukseen on tullut myönteinen päätös (keskimäärin 670 €/myönnetty päätös) ja yksi anomus on pöydällä.
Anomme lisämäärärahaa 15 000 € kotimaisiin kriisiavustuksiin, jotta loppuvuoden
mahdolliset avustukset voidaan myös käsitellä ja kriisitilanteissa olevat ihmiset tulevat
autetuksi.
Vantaalla 2. syyskuuta 2013
Matti Sollamo
puheenjohtaja

Eija Miettinen
sihteeri

Yhteinen kirkkoneuvosto teki vuonna 2012 vastaavan korotusesityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle (kokous 7/2012/133 §). Yhteisen kirkkovaltuuston
2.10.2012 tekemän myönteisen päätöksen (kokous 4/2012/51 §) jälkeen kotimaisella kriisiavustamiseen oli varattu 53 095 euroa, joista kriisiavustustyöryhmä jakoi avustuksia yhteensä 47 569,12 euroa. Tämän takia viime vuodelta on jäänyt käyttämättä 5 525,88 euroa. Jos tämän säästö voidaan siirtää
viime vuodelta tälle vuodelle, niin todellisen lisämäärärahan tarve loppuvuodelle 2013 on 9 474,12 euroa.
Kriisiavustustyöryhmän tekemä esitys on perusteltu, koska pitkittynyt taloudellinen taantuma ja kaupungin sosiaalipalveluiden harkinnanvaraisten avustusmäärärahojen myöntämisperusteiden kiristyminen on selvästi lisännyt vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneiden ihmisten määrää, joita kohdataan diakoniavastaanotoilla. (PS/JV)
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden
2013 talousarvioon lisätään kotimaisiin kriisiavustuksiin määrärahaa 15 000
euroa.
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Käsittely

Varapuheenjohtaja Matti Sollamo oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan kello 18.58–19.00.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 1.10.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää lisätä vuoden 2013 talousarvioon 15 000 euroa määrärahaa kotimaisiin kriisiavustuksiin.
Käsittely

Valtuutettu Matti Sollamo jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn osalta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

66 §

Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuodeksi 2014

Ykn 11.9.2013

Laki verotusmenettelystä edellyttää, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät
ilmoittavat seuraavan vuoden tuloveroprosenttinsa verohallitukselle kunakin
vuonna viimeistään marraskuun 17. päivänä. Prosentti ilmoitetaan kahden
desimaalin tarkkuudella. Vantaan seurakuntien tuloveroprosentti on ollut pitkään 1,00. Vaikka talouden tilanne on viime aikoina heikentynyt, tuloveroprosentin korottaminen ei ole ollut suunnitelmissa. Taloussuunnitelmat on laadittu 1,00 tuloveroprosentin mukaisesti. Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti pidetään pääkaupunkiseudun muiden seurakuntayhtymien tuloveroprosenttien tasolla. (JV)

Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Vantaan
seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuonna 2014 on 1,00 %.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 1.10.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuonna 2014 on 1,00 %.
Päätös

67 §

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.

68 §

Valitusosoitus
Pöytäkirjan liitteenä on valitusosoitus.
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

4/2013
56–68 §

10 (10)

1.10.2013

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 10.10.–11.11.2013 Vantaan seurakuntien ja
seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja
sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 16.9.–21.10.2013 seurakuntien ja
seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla.
Vantaalla 12. päivänä marraskuuta 2013

Anita Savioja
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri

Kokouksen puolesta

PIRJO ALA-KAPEE-HAKULINEN
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
puheenjohtaja

ANITA SAVIOJA
Anita Savioja
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Vantaalla 8. päivänä lokakuuta 2013

JUKKA HAKO
Jukka Hako

JAN-ERIK EKLÖF
Jan-Erik Eklöf
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VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälät

1.10.2013

56–68 §

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:

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 68

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentin mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8 a §:n 2. momentin 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 ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80–83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
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.

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.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Osoite
Faksi
Sähköposti

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
09 010 364 2079
helsinki.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

63, 65, 66

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja
käyttöoikeusurakat).
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusaika

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälä

30 päivää

Osoite
Telekopio
Sähköposti

Bulevardi 16 B, V kerros, 00120 Helsinki
09 2340 3050
helsinki.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Osoite
Telekopio
Sähköposti

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
Osoite
Faksi
Sähköposti

30 päivää

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335 (kirjaamo)
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).
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
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen
Osoite
Faksi
Sähköposti

Valitusaika
14 päivää

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
010 364 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan 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.

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 perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 € ja markkinaoikeudessa
226 €, jollei lain 6. tai 7. §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

