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Hybridikokous
Teams-linkin kautta
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Etänä
x

Poropudas, Salla pj.
x
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Hekkala Sakari
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Kaunisto Kristiina
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Konttinen Ritva

-

Kvickström-Amnell Tuula
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Varpio Arto

Varajäsenet
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Nieminen Eliisa
Nygård Johanna
Keskitalo Timo
Sneck Minna
Kanniainen Ilmari
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Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Salla Poropudas

Hanna-Mari Kallio

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Arto Varpio

Sulo Tikka

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu
Siuntio 20.4.2022

Seurakuntaneuvoston 20.4.2022 tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 20.4.2022-4.5.2022, klo 9.00-12.00 (ti-ke).
Paikka ja aika
Siuntio 20.4.2022

Salla Poropudas
Puheenjohtaja
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Käsiteltävät asiat:
§25

Valmistelutyöryhmän nimeäminen kirkkoherran virkavapaan sijaisesta annettavaa
lausuntoa varten

§26

Diakonian viranhaltijan kokemuslisästä päättäminen

§27

Diakoniarahaston käyttöoikeus

§28

Vaalilautakunnan nimeäminen

§29

Tiedoksi
-

Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Kirkkoherran päätökset

§30

Pöytäkirjan tarkastaminen

§31

Kokouksen päätös ja valitusosoite
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Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle 11.4.2022 lähetetyllä ilmoituksella. Kokouskutsu on toimitettu
kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esittely/Salla Poropudas
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat
ääntenlaskijoina.
Päätösesitys Valitaan kaksi kokouspaikalla olevaa henkilöä pöytäkirjan tarkastajiksi sekä
ääntenlaskijoiksi. Esitetään Arto Varpiota ja Sulo Tikkaa.
Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esittely/Salla Poropudas
Seurakuntaneuvostolle on toimitettu kokouksen esityslista etukäteen.
Päätösesitys Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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Valmistelutyöryhmän nimeäminen kirkkoherran virkavapaan sijaisesta annettavaa
lausuntoa varten

Esittely/Salla Poropudas
Kirkkolain 6 luvun pykälässä 11 todetaan seuraavaa:
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:
henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi
ja, että kun seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan
virkaan tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa,
tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan
hiippakunnan papin siten kuin 2 momentissa säädetään.
Espoon tuomiokapituli tulee määräämään kirkkoherralle sijaisen opintovapaan ajaksi ja
tiedottaa seurakuntaa asiasta siitä päätettyään. Päätöstä varten Espoon hiippakunnan
tuomiokapituli on pyytänyt seurakuntaneuvostolta lausuntoa Mirja Miettisen opintovapaan
(1.8.2022 – 5.6.2023) sijaisesta Veikko Karhumaasta.
Karhumaa on teologian maisteri ja vihitty papiksi 3.2.2008 Oulun hiippakunnassa. Hän on
työskennellyt pappina Rovaniemen, Tuusulan, Huopalahden ja Hakavuoren seurakunnissa.
Tämän lisäksi hän on toiminut Tikkurilan seurakunnan rippikoulupappina vuodesta 2012.
Karhumaa on suorittanut pastoraalitutkinnon 20.11.2018, kirkkoherralta edellytettävän
seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 12.12.2019 sekä Johtaminen ja hallinto
seurakunnassa (Kirjo II Y) -koulutuksen 10.9.2021. Karhumaalla ei ole aiempaa kokemusta
kirkkoherran tehtävistä. Hän on kuitenkin toiminut Tikkurilassa suuren seurakunnan
rippikoulutyön työalasta vastaavana pappina.
Seurakunta edellyttää vs. kirkkoherrana toimivalta sitoutumista seurakunnan teologiaan ja
sen mukaiseen toimintaan. Lausunnon antamiseksi seurakuntaneuvosto asettaa työryhmän
haastattelemaan Karhumaata.

Päätösesitys/Salla Poropudas

Lausunnon antamiseksi seurakuntaneuvosto asettaa työryhmän haastattelemaan
Karhumaata. Työryhmään valitaan vs. kirkkoherra Salla Poropudas, vs. seurakuntapastori
Miika Koskela, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan Reijo Korhonen sekä neuvoston
jäsenistä Mervi Andersson ja Sakari Hekkala. Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan Reijo
Korhonen.
Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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Diakonian viranhaltijan kokemuslisästä päättäminen

Esittely/Salla Poropudas
Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsi 28.3.2022 kokouksessaan
diakonian virkaan sosionomi (AMK) diakoni Eeva-Liisa Halmemiehen. Halmemies aloittaa
virassa 1.5.2022. Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 503 (2551,60€)
mukainen.
Halmemiehellä on työkokemusta diakonina Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan,
Haukivuoren ja Ristimäen alueseurakuntien diakoniatyössä (1.2.-12.4.2022), Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan Ristiinan alueseurakunnan diakoniatyössä (1.4.2018 –
31.3.2020) ja (17.3.2017-31.1.2018) sekä Multian seurakunnan diakonia- ja lähetystyössä
(15.4.2013-31.12.2015). Yhteensä työkokemusta diakonina on 5 vuotta ja 9 kuukautta.
Halmemies on myös työskennellyt Multian seurakunnan taloussihteerinä (1.1.201531.3.2015). Lisäksi hänellä on työkokemusta sosiaali- ja terveysalan tehtävistä SPR:n
Kaakkois-Suomen piirin Mikkelin vastaanottokeskuksessa (1.6.2020-31.10.2020) Essoten
työllisyyspalveluissa (6.4.-13.5.2020), Savon Vammaisasuntosäätiön autistien
palvelukodissa (8.6.-19.7.2015) ja Helsingin Diakonissalaitoksella
huumekuntoutuspoliklinikalla (23.5.-5.8.2011). Tätä työkokemusta on yhteensä 1 vuosi.
Seurakuntatyön sekä sosiaali- ja terveysalan työnsä ohella Halmemies on työskennellyt
projektisihteerinä ja toimistopäällikkönä, EU:n rahoittamassa siviili-ilmailun projekteissa,
ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) Brysselissä (15.4.2001 –
10.12.2007) sekä toimistoapulaisena ja puhelinvaihteen hoitajana, hoitaen myös laskutusta
Turun Kansallisessa Kirjakaupassa (28.5.1990 – 14.10.1994). Työkokemusta
Halmemiehellä on projekti- ja toimistotöistä yhteensä 12 vuotta ja 11 kuukautta.
Diakonia ja seurakuntatyön ohella laaja-alainen kokemus sosiaali- ja terveysalalla sekä
erilaisissa projekti- ja toimistotehtävissä, tukee diakonian viran hoitoa ja seurakuntatyön
tekemistä monipuolista osaamista vaativassa pienessä seurakunnassa.

Päätösesitys/ Salla Poropudas
Seurakuntaneuvosto toteaa, että Eeva-Liisa Halmemiehellä on kokemuslisään oikeuttavaa
palvelusaikaa yli 15 vuotta ja että hänelle maksetaan peruspalkan lisäksi
kokemuslisää 15 vuoden palvelusajan perusteella (503=298,96 euroa/kk). Perusteena
päätökselle on Halmemiehen laaja-alainen kokemus diakoniatyöstä, seurakuntatyöstä,
sosiaali- ja terveysalan työstä sekä muista sellaisista tehtävistä, jotka tukevat diakonian
viran hoitoa ja seurakuntatyön tekemistä monipuolista osaamista vaativassa pienessä
seurakunnassa. Seurakuntaneuvosto lähettää asian käsiteltäväksi yhteiseen
kirkkoneuvostoon.
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Esittely/Salla Poropudas
Kokouksessaan 6.1.2022 seurakuntaneuvosto päätti myöntää diakoniarahaston
käyttöoikeuden kirkkoherralle tai hänen sijaiselleen siihen asti, kunnes diakonian virka
vakituisesti täytetään.
Seurakunnan diakoniarahaston sääntöjen mukaan diakoniatyöntekijä päättää rahastosta
myönnettävien avustusten myöntöperusteet sekä laatii rahaston toimintasuunnitelman ja kertomuksen, joka on osa Siuntion seurakuntayhtymän tilinpäätöstä.
Diakoni Eeva-Liisa Halmemiehen aloittaessa seurakunnan diakonian virassa 1.5.2022
diakoniarahaston käyttöoikeus siirtyy tämän viran haltijalle.

Päätösesitys/Salla Poropudas
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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Vaalilautakunnan nimeäminen

Esittely/Salla Poropudas
Kirkkohallituksen marraskuussa 2022 järjestettäviä seurakuntavaaleja koskevan
yleiskirjeen 2/2022 mukaan seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan osalta
seurakuntaneuvosto valitsee 31.5.2022 mennessä vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet
sekä nimeää puheenjohtajan (KL 23:19 ja KVJ 2:4,1). Vaalilautakunnan ensimmäinen
kokous on järjestettävä ennen 1.8.2022.
Vaalilautakuntassa halukkaiksi toimimaan ovat ilmoittautuneet seuraavat Siuntion
suomalaisen seurakunnan jäsenet: Heikki Konttinen, Raili Piispanen, Hilkka Toivonen,
Tuula Kvickström-Amnell ja Esa Pensas.
Vaalilautakunnalle oli eduksi, mikäli seurakunta löytää siihen vielä muutamia jäseniä lisää,
jotta lautakunnan toiminta voidaan turvata myös sairastumistapauksissa. Vaalilautakunnan
kokoonpanoa onkin mahdollista täydentää vielä myöhemmin. Tämä tulee kuitenkin tehdä
ennen 31.5.2022.
Päätösesitys/Salla Poropudas
Valitaan vaalilautakunnan jäseniksi seuraavat Siuntion suomalaisen seurakunnan jäsenet:
Heikki Konttinen, Raili Piispanen, Hilkka Toivonen, Tuula Kvickström-Amnell, Esa Pensas
ja Kirsi Laento. Ehdokkaiden kokoonpano ei tällä hetkellä täytä tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuskriteereitä. Ehdokkailla ei ole sellaisia perhe- tai sukulaisuussuhteita
seurakuntavaaliehdokkaisiin, jonka vuoksi he olisivat esteellisiä toimivaan kyseisessä
tehtävässä. Vaalilautakunnan kokoonpanoa on mahdollista täydentää vielä myöhemmin,
mikäli seurakuntaneuvosto katsoo näin. Tämä tulee kuitenkin tehdä ennen 31.5.2022.
Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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Tiedoksi
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
13/2022Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2022
12/2022Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille,
seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
12/2022 liite Opetushallituksen ja Kirkkohallituksen kirje lukioille ja ammatillisille
oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
Kirkkoherranpäätökset
Päätös luvasta avustaa ehtoollisella 7/2022
Päätös vuosilomista 8/2022

Päätösesitys/ Salla Poropudas
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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Pöytäkirjan tarkastaminen

Esittely/Salla Poropudas
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätösesitys/Salla Poropudas
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen välittömästi jälkeen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

§31

Kokouksen päätös ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19:09.
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SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
seurakuntaneuvosto
20.4.2022

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: §25, §27, §29, §30, §31

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: §26, §28

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät:-

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 5, 9 ja 10 kohtien,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 momentin,
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3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin,
4. kirkkolain 6 luvun 72 §:n (päätökseen ei saa valittamalla tai oikaisuvaatimuksin hakea
muutosta viranhaltija, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai
sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa,
eikä myöskään työsuhteessa oleva työntekijä. Muussa tapauksessa asianosainen
voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa sen tiedoksisaamisesta.
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: -

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom.
nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan,
mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.

Pöytäkirjan pykälät: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati-

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

musviranomainen ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

• Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Postiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Käyntiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Sähköposti: siuntion.suomenkielinen@evl.fi

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut), 150.000 €
(rakennusurakat) ja 500.000 € (käyttöoikeussopimukset)
1
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Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä tai kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
silloin, kun se on vastaanottajan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan
käsitellä.

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
muksen
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
sisältö
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
HANKINTAOIKAISU
Hankintaoik
aisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
(Hankintalaki 132-135 §).

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
• Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Postiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Käyntiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Sähköposti: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio

Pöytäkirjan pykälät: -
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Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä tai kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on vastaanottajan käytettävissä
tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Hankintaoik
aisun 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:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti:
helsinki.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: -

Kirkollisvalitus alistusasiassa

Valitusaika
30 päivää
30 päivää
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 27

Valitusaika
30 päivää

Postiosoite: PL 203, 02771 Espoo
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Espoo
Sähköposti: espoo.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: -

30 päivää

Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön
yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
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Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitusaika
14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Osoite:
Telekopio:

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 56 43314

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista,
tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
Muutoksenhaku- tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
ajan laskeminen kolmantena päivänä sähköisen tiedoksiannon 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.

SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

20.4.2022

Pöytäkirja 5/2022
§ 25 - §31
17

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 25 §:n mukaisen
kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti. Valitusasiakirjojen on saavuttava perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
Oikeudenkäyntimaksu oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2000 euroa tai
500 euroa (yksityishenkilö), jollei laista muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

