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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Maanantaina 14. syyskuuta 2020 klo 18.00 – 19.10

Paikka

Seurakuntakeskus, Kausala

Läsnä

Ikonen Veikko
Aalto Lilli
Jaakola Pasi
Kausalainen Marja
Lehtinen Esa
Leino Eira
Matilainen Päivi
Metsäpelto Eila
Nikula Juha
Nuutinen Harri
Pasila Olli
Peltola Maiju
Pethman Raili
Saarelma Markku
Similä Pauli
Tervo Elisa
Viitala Leena
Väinölä Hannu
Mäenpää Iiris

Lisäksi

Pelkonen Mikko, kirkkoherra

Poissa

Lonka Hannu
Mikkola Timo
Niinipuu Maria
Pasonen Jarno

puheenjohtaja
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varajäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varajäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varajäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
sihteeri

varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
24 §
Kokous aloitetaan kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella, jossa veisattiin virsi 327, minkä jälkeen
kokous julistettiin alkaneeksi.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
25 §
Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 7.9.2020 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen.
Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 7.9. – 14.9.2020. Kokouksesta on
lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 10.9.2020.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Todetaan läsnä olevat valtuutetut nimenhuudolla sekä mahdolliset valtuutettujen esittämät
esteellisyydet ja päätetään varavaltuutettujen kutsumisesta kokousasioiden käsittelyyn. Todetaan
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KV päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla.
Läsnä oli 18 valtuutettua, joista 15 varsinaista jäsentä ja 3 varavaltuutettua.
Muutoksenhaku: Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa
hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
26 §
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja
tarkistetaan keskiviikkona 16.9.2020 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.
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KV päätös:
Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 16.9.2020 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 –
12.00. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Nikula ja Markku Saarelma.
Muutoksenhaku: Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa
hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
27 §
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.
KV päätös:
Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.
Muutoksenhaku: Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa
hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

VASTUURYHMÄT JA TOIMINTASÄÄNTÖ
28 §
Kirkkoneuvoston ehdotus vastuuryhmäjaosta ja toimintasäännöstä liite 1.
Kirkkoneuvosto 2.12.2019 § 178:
”… 3) Resurssien pienentyessä ja seurakunnan toiminnallisen luonteen vuoksi hallinnossa tulee
harkita johtokuntien toiminnan kehittämistä paremmin toimintaa palvelevaan suuntaan, tai sitten
johtokunnat tulisi muuttaa esim. työalakohtaisiksi tiimeiksi tai toimintaryhmiksi…
Kirkkoherran muutettu päätösehdotus:
… Kirkkoneuvosto valtuuttaa neljä luottamushenkilöä kirkkoherran tueksi valmistelemaan
seurakunnan uusia ohje- ja johtosääntöjä. Prosessin aikana kysytään kirkkovaltuutettujen kantaa
siihen, valitaanko vuoden 2021 alusta seurakuntaan työalakohtaiset tiimit, johtokunnat, vai jokin
muu hallintorakenne.
Päätös:
… Kirkkoneuvosto valtuutti neljä luottamushenkilöä kirkkoherran tueksi valmistelemaan seurakunnan uusia ohje- ja johtosääntöjä. Prosessin aikana kysytään kirkkovaltuutettujen kantaa siihen,
valitaanko vuoden 2021 alusta seurakuntaan työalakohtaiset tiimit, johtokunnat, vai jokin muu
hallintorakenne. Valittiin yksimielisesti henkilöt: Olli Pasilan ehdottamat Harri Nuutinen ja Lilli Aalto,
Eila Metsäpellon ehdottama Markku Saarelma ja Timo Mikkolan ehdottama Eila Metsäpelto.”
Kirkkoneuvosto 16.3.2020 §37:
”Seurakunnassa on keskusteltu pitkään hallintouudistuksen tarpeesta ja asiaa on valmisteltu nyt
työryhmän voimin. Aiheesta on keskusteltu työntekijöiden kokouksissa sekä luottamushenkilöiden
kesken hallinnon iltakoulussa. Iltakoulussa asiaa päätettiin viedä eteenpäin ns. vastuuryhmämallin
pohjalta. Vastuuryhmät korvaisivat nykyiset johtokunnat, ja ne keskittyisivät lähinnä yhteen
työalaan. Vastuuryhmän valitsisi kirkkovaltuusto ja siihen kuuluisivat myös työalan työntekijät.
Ryhmällä ei olisi ns. juridista päätösvastuuta, vaan se tekisi lähinnä ehdotuksia viranhaltijoille ja
kirkkoneuvostolle. Pääpaino vastuuryhmän toiminnassa olisi vapaassa ideoinnissa ja
toiminnallisuudessa. Iltakoulussa saadun monipuolisen palautteen pohjalta kirkkoneuvoston
puheenjohtajisto on laatinut esityksen vastuuryhmäjaosta ja toimintasäännöstä. Asiasta on pyydetty
lausuntoa työntekijöiltä ja yhteistyötoimikunnalta, jonka pohjalta esitystä on edelleen tarkennettu.
Yhteistyötoimikunnan olisi hyvä antaa lausunto vastuuryhmäjaosta ja toimintasäännöstä myös
ennen kirkkovaltuuston käsittelyä. liite 5.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy liitteen mukaisen vastuuryhmäjaon,
2. hyväksyy vastuuryhmille liitteen mukaisen toimintasäännön, ja
3. valitsee liitteen pohjalta tammikuussa 2021 kirkkoneuvoston alaiset vastuuryhmät kahden
vuoden ajaksi.
KN päätös:
Kirkkoherran päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”
Yhteistyötoimikunta 24.3.2020 § 37:
”Vastuuryhmien jako ja toimintasääntö ehdotetaan hyväksyttäväksi pienin muutoksin.
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Yhteistyökunta esittää, että kaikilla työaloilla on määritelty vain yksi henkilö vastuuryhmän
kokoontumisen kokoonkutsujana. Koollekutsujana olisi työalasta vastaava teologi.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) hyväksyy liitteen mukaisen vastuuryhmäjaon,
2) hyväksyy vastuuryhmille liitteen mukaisen toimintasäännön, ja
3) valitsee liitteen pohjalta tammikuussa 2021 kirkkoneuvoston alaiset vastuuryhmät kahden
vuoden ajaksi.
KV päätös:
Vastuuryhmien perustamisesta ja niiden toimintasäännöstä käytiin vilkas keskustelu. Valtuutettu
Pasila kiinnitti huomiota yhteistyötoimikunnan lausuntoon, jota ei oltu käsitelty kirkkoneuvostossa.
Lisäksi vastuuryhmien palkkioista ja matkakustannuksista ei ollut päätöstä. Pasila ehdotti asian
palauttamista uudelleen valmisteltavaksi näiltä osin. Valtuutetut Saarelma, Kausalainen ja
Metsäpelto kannattivat Pasilan ehdotusta.
Valtuutettu Similä ehdotti, ettei vastuuryhmiä/johtokuntia perusteta, vaan annetaan työntekijöiden
hoitaa tehtävät ja kevennetään näin hallintoa. Korona aikaan toiminta on kehittynyt hyvin ilman
luottamushenkilöiden panosta. Similän ehdotusta ei kannatettu. Valtuutettu Lehtinen kantoi huolta
vastuuryhmien tiedotustehtävästä.
Puheenjohtaja totesi Pasilan kannatetun ehdotuksen ja totesi äänestyksen tarpeelliseksi. Päätettiin
suorittaa äänestys. Äänestystavaksi valittiin kädennosto äänestys. Puheenjohtaja pyysi ensiksi niitä
henkilöitä, jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta äänestämään JAA. Valtuutetut Jaakola,
Matilainen, Nuutinen, Viitala ja Peltola kannattivat kirkkoneuvoston ehdotusta. Seuraavaksi
puheenjohtaja pyysi niitä henkilöitä, jotka kannattavat Pasilan ehdotusta äänestämään EI.
Valtuutetut Aalto, Kausalainen, Lehtinen, Leino, Metsäpelto, Pasila, Pethman, Saarelma, Similä,
Väinölä, Nikula ja Tervo kannattivat Pasilan ehdotusta. Yksi valtuutettu ei nostanut kättään
kummalekaan ehdotukselle. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen äänin 12 - 5 valittiin
päätökseksi Pasilan ehdotus.
Kirkkovaltuusto päätti palauttaa vastuuryhmien ja niiden toimintasäännön täydennettäväksi
kirkkoneuvostoon.
Lisätietoja antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja Mikko Pelkonen, 050 387 6140
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

ESITYS TULOVEROPROSENTIKSI VUODELLE 2021
29 §
Selvitys verotulojen kehityksestä ja arvio vuoden 2021 tuloista liite 2.
Kirkkoneuvosto 31.8.2020 § 87:
”Kirkkolain 15 luku: ”2 § (21.12.2012/1011) Kirkollisvero
Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien
rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain
hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksiköntarkkuudella. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää vapautuksen kirkollisverosta
siten kuin siitä erikseen lailla säädetään.
3 § (21.12.2012/1011)
Tilivelvolliset
Tilivelvollisia ovat luottamushenkilö ja viranhaltija:
1) joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen
tekemiseen;
2) joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;
3) jonka hallussa on seurakunnan tai seurakuntayhtymän rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka

________________________________________________________________________________
Tark.

IITIN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuuston kokous

PÖYTÄKIRJA

3/2020

4 (7)

joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen;
4) jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan tai seurakuntayhtymän taloudellisia etuja, varojen
hoitoa tai tilinpitoa.
Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsentä eikä
tilintarkastajaa.
Tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan verohallitukselle
viimeistään 17.11.2020. Tuloveroprosentti on vuodesta 2002 ollut 1,65 %.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2021 tuloveroprosentiksi edelleen 1,65
%.
KN päätös:
Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2021 tuloveroprosentiksi edelleen 1,65
%.
KV päätös:
Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella hallintooikeudelta.

MUUT ASIAT
30 §
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
KV päätös:
Merkittiin tiedoksi, ettei muita asioita esitetty.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

MAHDOLLISET ALOITTEET
31 §
Kirkkovaltuutetut voivat jättää aloitteita ja kirkkovaltuusto voi käydä niistä lähetekeskustelun.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
KV päätös:
Merkittiin tiedoksi, ettei aloitteita tehty.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

TIEDOTUSASIAT
32 §
Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi ajankohtaisia, seurakunnan elämää koskevia asioita.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.
KV päätös:
Merkittiin tiedoksi että:
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Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä järjestetään 10.10.2020 Lahdessa. Kirkkoherra kannusti
valtuutettuja osallistumaan tilaisuuteen, lähtö kimppakyydein seurakuntakeskukselta tunti
ennen tapahtuman alkua.
Valtuutettu Lehtinen tiedusteli seurakunnan tiloissa pidettävien tilaisuuksien henkilömääristä.
Kirkkoherra kertoi seurakunnan nettisivujen etusivulla olevan eri kiinteistöjen sallitut
henkilömäärät nyt Korona-aikana.
Valtuutettu Matilainen toivoi kirkon kiviaidan kunnostuksen valmistuttua lehtijuttua asiasta.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
33 §
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja julisti kokouksen päättyneeksi,
jonka jälkeen hiljennyttiin loppuhartauteen, jossa lausuttiin yhdessä Herran siunaus.

Veikko Ikonen
puheenjohtaja

Iiris Mäenpää
sihteeri

Olemme tarkistaneet kirkkovaltuuston kokouksen 14.9.2020 pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kausalassa 16.9.2020

Juha Nikula

Markku Saarelma

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa 17.9. - 18.10.2020.

Mikko Pelkonen,
kirkkoherra
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Kokouspäivämäärä/pykälä
14.9.2020 § 33

VALITUSOSOITUS
1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain
mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 24,25,26,27,28, 30,31,32 ja 33
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon
sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

2.

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, jos hankinnan arvo ylittää
hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

3.

- 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
- 150.000 € (rakennusurakat);
- 400 000 € (hankintalain liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
- 300.000 € (hankintalain liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
- 500.000 € (käyttöoikeussopimukset).
Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
3 VALITUSOSOITUS
VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA
3a
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Chanthin katu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu avoinna 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 29
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli
Telekopio: (015) 321 6016
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
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 ajankohtana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
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4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja yhteystiedot
– postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– vaatimuksen perustelut
– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
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. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €,
jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

________________________________________________________________________________
Tark.

