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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

14.11.2013

38 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KJ 8:5 §:n 2 mom. mukaan kutsu asialuetteloineen kirkkovaltuuston kokoukseen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KL
7:4 §:n 1 mom. mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston
jäsenille 6.11.2013. Lisäksi kokouskutsu on asetettu nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 6.11.2013– 14.11.2013.

Päätös:

39 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO

Kirkkovaltuusto on noudattanut käytäntöä, jonka mukaan aakkosjärjestyksessä kaksi
valtuutettua toimii vuorollaan pöytäkirjan tarkastajina. Vuorossa ovat Pirkko Esko ja
Harri Hakala. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja tulee olla nähtävillä 30 päivän
ajan.

Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kirkkovaltuusto päättää, että
kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 18.11.2013 – 18.12.2013.

Päätös:

40 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

14.11.2013

41 §
LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2013

Lisämäärärahan tarve on seuraavissa kohdissa ja alla mainituin perustein:

103 tilintarkastus ja valvonta
-

1.800

seurakuntaliitoksesta aiheutuva 2 lisätilintarkastuspäivän tarve.

105 taloushallinto
-

18.000

atk-palvelut

110 muu yleishallinto.
-

8.500

Kiikoisten arkistoinnin loppuunsaattaminen ja osuus rovastikunnan
arkiston järjestämisestä.

205 muut seurakuntatilaisuudet
-

12.000

palkat, henkilösivukulut ja matkat.

232 pyhäkoulu
-

11.000

palkat, henkilösivukulut.

255 sielunhoito
-

9.000

palkat, henkilösivukulut.

Eri kirkot, seurakuntatalot ja pappilat
-

49.000

välttämättömien korjausten teko, ukkosen aiheuttaminen vaurioiden
korjauskustannukset, Karkun ja Kiikan pappiloiden myynnin
viivästyminen aiheuttaa noin 15.000 euron käyttökulut srk:lle.
Yhteensä

Investoinnit:

109.300

165.000

Suurin ylitys aiheutuu Suodenniemen kirkon ulkopuolen korjauksista, seinien ja katon
maalauksista, Salokunnan varaston tekeminen loppuun siirtyi tälle vuodelle ja Pyhän
Marian kirkon tapulin katon korjauskustannukset ylittyivät. Suodenniemen kirkon korjauksiin on haettu kirkon keskusrahastolta avustusta 247.000 euroa, mikäli avustus
saadaan niin talousarvioon varattu määräraha riittää.
Pyhän Olavin tuotoissa esitetään vähennettäväksi 25 000 euroa talousarviossa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä

SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Esitys tp:

4

14.11.2013

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää
109.300 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden talousarvioon ja investointeihin
165.000 euron lisämäärärahan sekä 25.000 euron vähennyksen tuotoissa.

Päätös:

Hyväksyttiin.
(kn 25.9.2013)

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää
109.300 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden talousarvioon ja investointeihin
165.000 euron lisämäärärahan sekä 25.000 euron vähennyksen tuotoissa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

14.11.2013

42 §
VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014

Kirkkolain 15:2 §:n mukaan se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän
talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan
varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin etukäteen kullekin verovuodelle. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusvuonna 2013 toimitetaan verovuoden 2012 verotus. Verotus valmistunee lokakuussa. Vastaavasti verotusvuonna 2014 toimitetaan verotus kuluvan
vuoden tuloista ja nyt vahvistettavan veroprosentin perusteella ensi vuodelta toimitettava verotus valmistuu syksyllä 2014.

Sastamalan seurakunnan kokonaisverokertymäksi on täksi vuodeksi arvioitu
4.950.000 euroa. Heinäkuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 3.341.160 euroa eli 67,4 % arviosta. Kirkollisverokertymä on 3.103.392 euroa, 9,7 % (274.971 euroa ) enemmän kuin edellisenä vuonna ja yhteisöverokertymä on 237.768 euroa, joka
on 8,8 % (19.393 euroa) enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2014 talousarvion katteeksi saataisiin verotuloja 5.040.000 euroa, joka on 1,8
prosenttia enemmän kuin kuluvalle vuodelle arvioitu verokertymäennuste. Suunnitteluvuosille 2015 - 2016 verotuloihin on arvioitu lievä korotus.

Talousarvioraamit ja suunnitteluohjeet annetaan niin, että vuosikate säilyy positiivisena koko suunnittelukauden.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2014
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 %.

Päätös:

Hyväksyttiin.
(kn 28.8.2013)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

14.11.2013

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2014
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 %.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä

SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
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14.11.2013

43 §
KIIKOISTEN KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

Kiikoisten seurakunta liittyi Sastamalan seurakunnan kappeliseurakunnaksi 1.1.2013.
Tuolloin kirkkoherran jäädessä eläkkeelle Kiikoisten kappeliseurakunnan vastaperustettua kappalaisen virkaa ei täytetty, koska kappeliseurakunnan kappalaisenvirkoja alkoi olla seurakunnassa liikaa. Virantäyttöä on lykätty asian selvittämiseksi. Tehtävää
on hoitanut Sastamalan seurakuntapastori Auli Airas-Laitila.

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt seurakunnan tekemän muutoksen
kappelineuvostojen ohjesääntöön, jonka perusteella kappeliseurakunnissa ei enää ole
kappalaisen virkaa, vaan virat ovat Sastamalan seurakunnan virkoja. Kappelin papin
tehtävät jaetaan seurakunnan papiston muun työnjaon yhteydessä, kuitenkin myös
kappelineuvostoa kuullen.

Sastamalan seurakunnassa on seitsemän kappalaisen virkaa ja kaksi seurakuntapastorin virkaa, eli yhdeksän papin virkaa. Seurakunnan työtehtävät kyetään hoitamaan nykyisillä papin viroilla. Tässä määrässä ei enää ole mukana Kiikoisten kappalaisen virkaa. Kiikoisten kappalaisen virkaa ei enää tarvita, vaan Auli Airas-Laitila voi hoitaa
Kiikoisten papin tehtäviä Sastamalan seurakuntapastorina. Kappalaisen viran vaativuusryhmä on Sastamalan seurakunnassa 602 ja seurakunta-pastorin 601. Palkkauskustannusten ero kappalaisen ja seurakuntapastorin välillä on n. 8000 €/vuosi ikälisistä
riippuen. Kappalaisen tehtävät eivät seurakunnassamme poikkea seurakuntapastorin
tehtävistä.

Virat lakkauttaa ja perustaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston päätös viran lakkauttamisesta voidaan tehdä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, kun taas uuden viran
perustaminen vaatii määräenemmistön, vähintään kaksi kolmasosaa saapuvilla olevista
ja enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä. (KL 9:3,3 §).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Esitys pj:

14.11.2013

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Kiikoisten kappeliseurakunnan kappalaisen viran. Kappalaisen viran lakkauttaminen on alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi KJ 6: 9 §. Vt. kappalainen Auli Airas-Laitila palaa Sastamalan
seurakuntapastoriksi kappalaisen viran päätyttyä.

Päätös:

Hyväksyttiin.
(kn 31.10.2013)

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Kiikoisten kappeliseurakunnan kappalaisen viran. Kappalaisen viran lakkauttaminen on alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi KJ 6: 9 §. Vt. kappalainen Auli Airas-Laitila palaa Sastamalan
seurakuntapastoriksi kappalaisen viran päätyttyä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä

SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

9

14.11.2013

44 §
KARKUN KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA SEURAKUNTAPASTORIN
VIRAN PERUSTAMINEN

Karkun kappeliseurakunnan kappalaisen viran täyttöä on lykätty Sastamalan seurakunnan papiston virkarakenteen selvittämiseksi. Karkun vt. kappalaisena on toiminut
Reijo Ylimys.

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt seurakunnan tekemän muutoksen
kappelineuvostojen ohjesääntöön, jonka perusteella kappeliseurakunnissa ei enää ole
kappalaisen virkaa, vaan virat ovat Sastamalan seurakunnan virkoja. Kappelin papin
tehtävät jaetaan seurakunnan papiston muun työnjaon yhteydessä, kuitenkin myös
kappelineuvostoa kuullen.

Sastamalan seurakunnassa on seitsemän kappalaisen virkaa ja kaksi seurakuntapastorin virkaa, eli yhdeksän papin virkaa. Seurakunnan työtehtävät kyetään hoitamaan nykyisillä papin viroilla. Tässä määrässä on mukana myös Karkun papin virka. Kappalaisen viran vaativuusryhmä on Sastamalan seurakunnassa 602 ja seurakunta-pastorin
601. Palkkauskustannusten ero kappalaisen ja seurakuntapastorin välillä on n. 8000
€/vuosi ikälisistä riippuen. Kappalaisen tehtävät eivät seurakunnassamme poikkea seurakuntapastorin tehtävistä. On tarkoituksenmukaista, että Karkun kappalaisen virka
muutetaan Sastamalan seurakuntapastorin viraksi.

Virat lakkauttaa ja perustaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston päätös viran lakkauttamisesta voidaan tehdä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, kun taas uuden viran
perustaminen vaatii määräenemmistön, vähintään kaksi kolmasosaa saapuvilla olevista
ja enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä. (KL 9:3,3 §).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Esitys pj:

14.11.2013

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) lakkauttaa Karkun kappalaisen viran. Kappalaisen viran lakkauttaminen on alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi KJ 6: 9 §
2) perustaa uuden III Sastamalan seurakuntapastorin viran.
Tämä päätös vaatii KL 9:3,3 § mukaisen määräenemmistön.
Vt. kappalainen Reijo Ylimys jatkaa tehtävässään, kunnes uusi seurakuntapastori aloittaa.

Päätös:

Hyväksyttiin.
(kn 31.10.2013)

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) lakkauttaa Karkun kappalaisen viran. Kappalaisen viran lakkauttaminen on alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi KJ 6: 9 §
2) perustaa uuden III Sastamalan seurakuntapastorin viran.
Tämä päätös vaatii KL 9:3,3 § mukaisen määräenemmistön.
Vt. kappalainen Reijo Ylimys jatkaa tehtävässään, kunnes uusi seurakuntapastori aloittaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

14.11.2013

44 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Päätös:

46 §
ILMOITUSASIAT
Talousarvion toteutumisvertailu 30.9.2013.
Verotulot 31.10.2013.

47 §
VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

48 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä

Sastamalan seurakunta
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

14.11.2013

38 – 48 §

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: 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n 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 § 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 kynnysarvon1.
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 §).
Pykälä
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Sastamalan seurakunta, Aittalahdenkatu 12
Postiosoite: 38200 Sastamala
Telekopio: 03 – 511 4580
Sähköposti: kirkkoherranvirasto@sastamalanseurakunta.fi
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:
 Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 - 4
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Telekopio: (02) 272 5414
Sähköposti: turku.hao@om.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 41, 42,

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
Liitetään pöytäkirjaan
1

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
30 päivää

 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 43, 44
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20501 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Telekopio: (02) 2797 001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: 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

Valitusaika
14 päivää

Osoite: Rakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: 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 euroa ja markkinaoikeudessa
226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

