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Kirkkovaltuusto
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika

Tiistai 11.2.2020 klo 18.00 – 19.23

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa

Osallistujat

Varsinaiset jäsenet

läsnä/poissa

Päätöksentekijät (19)

Paula Aaltonen, varapuheenjohtaja
Ari Aho
Marjo Appelgrén
Jarkko Hannunen, puheenjohtaja
Vesa Inkilä
Irja-Liisa Jääskö
Marja Kaakko
Jukka-Pekka Kerimaa
Virpi Kirkinen
Aila Kuha
Ritva Lampela
Eeva Lääkkö
Jukka Nikurautio
Marjo Nurmi
Jukka Rainto
Risto Rimpisalo
Maija-Liisa Ruonavaara
Jarmo Saariniemi
Pirkko Saastamoinen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä, poistui klo 19.10
poissa
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Varajäsenet
Jukka Viitala
Vesa Joutsenvaara

läsnä, §:stä 6 lähtien varsinainen jäsen
läsnä

kirkkoneuvoston pj. Ari Rautakoski
sihteeri, Päivi Tervo

läsnä
läsnä

Jarkko Hannunen, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet
sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 13.2.2020

Eeva Lääkkö

Jukka Nikurautio

Muut

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä 28.1.-11.2.2020 virastoaikana klo 9.00-15.00. Pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 14.2.2020 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan taloustoimistossa 14.2.2020

Ari Rautakoski, vt. kirkkoherra
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Kirkkovaltuusto
ALKUTOIMET
1
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus…

Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden.
2
Laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden
toteaminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen
toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti
koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5, Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin
valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään
viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouksesta on postitettu 29.1.2020 kullekin kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenelle kirjallinen
kutsu asialuetteloineen; asiakirjat ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 28.1.-11.2.2020

Päätös:
Kirkkovaltuusto totesi kokouksen yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 § Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja
käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana
on kirkkoneuvoston ehdotus.

Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan työjärjestykseksi.
4
Pöytäkirjan
tarkastajien ja
ääntenlaskijoiden
valitseminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 § Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.

Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eeva Lääkön ja
Jukka Nikuraution.
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Eron myöntäminen Aila Kuhalle seurakunnan luottamustehtävistä
KN 13.1.2020/9 §
Aila Kuha on pyytänyt kirjeellään 11.12.2019 eroa seurakunnan luottamustehtävistä
paikkakunnalta muuton vuoksi.
Aila Kuha on kirkkovaltuuston varsinainen jäsen kaudella 2019 – 2022 ja diakonityön
johtokunnan puheenjohtaja kaudella 2019 – 2020.
KJ 7:2,1
Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, 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.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. myöntää Aila Kuhalle eron diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan tehtävistä.
2. valitsee Aila Kuhan tilalle jäsenen diakoniatyön johtokuntaan jäljellä olevaksi
kaudeksi 2020.
3. valitsee diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja jäljellä olevaksi kaudeksi 2020.
4. toteaa Aila Kuhan menettäneen vaalikelpoisuutensa ja kutsuu hänen tilalleen
Ehdokaslistan I ensimmäisen varajäsenen Jukka Viitalan varsinaiseksi jäseneksi
jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2020 – 2022.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 11.2.2020/5 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen kohdat 1. ja 4.
Puheenjohtaja avasi keskustelun päätösesityksen kohdista 2. ja 3.
Keskustelun kuluessa Maija-Liisa Ruonavaara esitti diakonityön johtokunnan
puheenjohtajaksi Eeva Lääkköä.
Keskustelun kuluessa Jukka Rainto esitti diakoniatyön johtokunnan jäseneksi Paula
Aaltosta. Maija-Liisa Ruonavaara esitti diakonityön johtokunnan jäseneksi Jarmo
Saariniemeä. Jarmo Saariniemi ilmoitti, ettei ole käytettävissä.
Keskustelun kuluessa Pirkko Saastamoinen esitti diakoniatyön johtokunnan
puheenjohtajaksi Paula Aaltosta.
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Puheenjohtaja totesi, että diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajaksi oli tehty kaksi
esitystä, jonka vuoksi on toimitettava vaali. Vaali päätettiin suorittaa suljettuna
lippuäänestyksenä. Suoritetussa vaalissa Eeva Lääkkö sai 8 ääntä ja Paula Aaltonen 9
ääntä. Ääntenlaskijoina toimivat puheenjohtaja ja toinen pöytäkirjantarkastajista Jukka
Nikurautio.
Puheenjohtaja totesi, että Paula Aaltonen on valittu diakoniatyön johtokunnan
puheenjohtajaksi ja samalla uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi 2020.
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Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali
KN 13.1.2020/ 7 §
Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit toimitetaan tiistaina
helmikuun 11 päivänä 2020 kaikissa Suomen seurakunnissa. Molempien toimielinten
nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020. Pappis- ja maallikkojäsenet ja pappis- ja
maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.
Maallikkoedustajien vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa, pappisedustajien vaali
rovastikunnan pappien kokouksessa.
Hiippakuntavaltuustoon valitaan14 maallikkojäsentä ja 7 pappisjäsentä.
Kirkolliskokoukseen Oulun hiippakunnasta valitaan 8 maallikkoedustajaa ja 5
pappisedustajaa. Maallikkojäsenten ja edustajien vaalissa ovat äänioikeutettuja
kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.
Kukin äänioikeutettu saa äänestää kummassakin vaalissa yhtä ehdokaslistassa olevaa
ehdokasta.
Molemmat vaalit suoritetaan vaalikokouksessa 11.2.2020. Jos äänioikeutettu ei voi saapua
vaalikokoukseen, hän saa lähettää äänestyslipun vaalintoimittajalle suljetussa kuoressa,
joka on varustettu hänen nimellään ja ”äänestyslippu” –merkinnällä. Vaalikokouskutsussa
ilmoitetaan ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana
toimitetaan ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto. Ennakkoäänestysmahdollisuuden
vuoksi tilapäisesti estyneen tilalle ei kutsuta varajäsentä äänestykseen.
Ehdokaslistojen yhdistelmät löytyvät osoitteesta
https://www.oulunhiippakunta.fi/paatoksenteko/kirkolliskokousedustajien-jahiippakuntavaltuuston-jasenten-vaali/
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Keminmaan seurakunnan
osalta kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalin ja hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaalin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

KV 11.2.2020/6 §
Vaalien toimittamisesta laaditaan erillinen pöytäkirja, joka liitetään tämän kokouksen
pöytäkirjaan. Vaalikokouksen pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen päätyttyä.
Päätös:
Kirkkovaltuusto toimitti Keminmaan seurakunnan osalta kirkolliskokouksen
maallikkojäsenten vaalin ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin.
Vaalikokouksesta laadittiin erillinen pöytäkirja, joka liitettiin tähän pöytäkirjaan.

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

01/2020

6

Kirkkovaltuusto

7
Ostotarjous partiolaisten maa-alueesta
KN 13.1.2020/8 §
Partiolippukunta Keminmaan Kivekkäät r.y. on jättänyt seurakunnalle määräalan
ostotarjouksen. Partiolippukunta tarjoutuu ostamaan Keminmaan kunnan
Alapaakkolan kylässä sijaitsevasta Honkamaan tilasta (kiinteistötunnus 241-401-56-2)
noin 2,5 ha:n suuruisen määräalan. Alueella sijaitsevat tällä hetkellä Keminmaan
seurakunnan luvalla partiolaisten kustannuksellaan rakentama leirikeskus, johon
kuuluvat:
- hirsirunkoinen päärakennus
- puucee-, liiteri- ja varastorakennus
- varastorakennus
- savusauna
- maakellari
- kaivo
Partiotoiminnalla on ollut seurakunnan tuki ja alueen käyttöoikeus leiri- ja
retkitoimintaan yli 50 v. Ostolla partiolippukunta hakee turvaa alueen käyttöön
partiotoimintaan jatkossakin.
Seurakunta on vuosittain myöntänyt myös euromääräisen avustuksen molemmille
partiolippukunnille. Vuonna 2019 avustus oli 1.000 €/lippukunta.
Kauppahinnaksi Partiolippukunta Keminmaan Kivekkäät esittää 2.100 €/ha.
Kartta alueesta:

Puuston arvosta on tehty arvio v. 2016, jolloin partiolippukunnat jättivät myös
ostotarjouksen alueesta. Silloin ostotarjous käsitti 6,5 ha:n alueen ja oli 500 €/ha.
Kirkkoneuvosto piti tarjousta liian alhaisena ja päätti pyytää partiolippukunnilta uuden
tarjouksen. Metsähoitoyhdistyksen arvio puuston arvosta 6,5 ha:n alueella oli 14.705
€. Ilkka Ronkainen arvio uuden ostotarjouksen mukaisen alueen 2,5 ha puuston arvon
olevan noin 5.200 €. Arvio pohjautuu v. 2016 tehtyyn arvioon.
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Partiolippukunta Keminmaan
Kivekkäät r.y:lle myydään Keminmaan Alapaakkolassa sijaitseva, Honkamaan 241401-56-2 tilaan kuuluva, karttaliitteen tarkemmin merkitty, n. 2,5 ha:n määräala
seuraavin ehdoin:

Myyjä:
Keminmaan seurakunta (0191263-4), Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Ostaja:
Partiolippukunta Keminmaan Kivekkäät r.y. (0517270-9)
Kaupankohde:
Keminmaan kunnan Alapaakkolan kylässä sijaitsevasta, Honkamaa 241-401-56-2
tilasta noin 2,5 hehtaarin määräala. Määräalan rajat on tarkemmin merkitty
karttaliitteeseen.
Kauppahinta:
Kauppahinta on 5.250 euroa
Maksuehdot:
Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan laskua vastaan Keminmaan
seurakunnan pankkitilille 14 päivän kuluessa kaupanteosta. Viivästyskorko korkolain
mukainen.
Kaupan muut ehdot
1. Omistus- ja hallintaoikeus kaupankohteeseen siirtyy ostajalle heti, kun
kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.
2. Kauppaa ei seuraa mitään kalastus-, vesi- eikä muitakaan oikeuksia kantatilan
yhteisiin.
3. Määräala myydään rasituksista ja kiinnityksistä vapaana.
4. Kauppaa ei seuraa mitään irtaimistoa.
5. Ostaja vastaa tästä kaupasta aiheutuvasta julkisen kaupanvahvistajan
palkkiosta, lohkomisesta, lainhuudatuksesta sekä varainsiirtoverosta.
Päätökseen on saatava kirkkovaltuustossa määräenemmistä ja se on alistettava
Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkoherra ja talouspäällikkö allekirjoittavat
kauppakirjan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 11.2.2020/7 §
Päätös:
Ari Aho poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Marjo Kaakko poistui kokouksen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.10.
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Varajäsenen valinta lähetystyön johtokuntaan
KN 13.1.2020/12 §
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessa 16.12.2019 lähetystyönjohtokunnan varsinaiseksi
jäseneksi Anniina Holman tilalle Kaarina Nykäsen. Kaarina Nykänen on toiminut
aiemmin lähetystyön johtokunnan varajäsenenä.
Kirkkovaltuuston on siten valittava lähetystyön johtokuntaan uusi varajäsen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kaarina Nykäsen
tilalle varajäsenen lähetystyön johtokuntaan jäljellä olevaksi kaudeksi 2020.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 11.2.2020/8 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi varajäseneksi lähetystyön johtokuntaan Leena Varosen jäljellä
olevaksi kaudeksi 2020.
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Vaalilautakunta
KN 3.2.2020/20 §
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 15.1.2020 julistanut Keminmaan
seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi. Vaali toimitetaan välittömällä
vaalitavalla.
Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa istuvan kirkkovaltuuston valitsema
vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan tulee kuulua kirkkoherra ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan
kirkkovaltuusto asettaa heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten
sijaan. Tämä sama vaalilautakunta järjestää myös seuraavat seurakuntavaalit (v.
2022).
Vaalilautakuntaan nimettävän kirkkoherran tulee täyttää luottamushenkilönä
toimimisen edellytykset myös seurakunnan jäsenyyden osalta.
Kirkkolaki 23:19 §
Seurakunnan ja hiippakunnan vaalilautakunnat.
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään
neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on
päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen
toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin
säädetään.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. valitsee viisi jäsentä vaalilautakuntaan
2. valitsee viisi varajäsentä vaalilautakuntaan ja asettaa heidät
siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan
3. nimeää jonkun viidestä jäsenestä vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi
4. toteaa, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.
Vaalilautakunta toimittaa kirkkovaltuuston toimikauden kirkkoherran vaalit sekä
seurakuntavaalit 2022.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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KV 11.2.2020/9 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto
1. valitsi vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Jukka Nikuraution, Paula Aaltosen,
Ritva Lampelan, Eeva Lääkön ja Risto Rimpisalon.
2. valitsi vaalilautakunnan varajäseniksi tässä järjestyksessä Jukka-Pekka Kerimaan,
Jarmo Saariniemen, Teija Kylmän, Leena Hyvärisen ja Irja-Liisa Jääskön.
3. nimesi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Jukka Nikuraution.
4. totesi, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.

10
Muut valtuutettujen esille ottamat asiat ja aloitteet
Muita asioita tai aloitteita ei ollut.
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Valitusosoitus
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: 10
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
§ 6; Valitusoikeus on vasta vaalilautakunnan päätöksestä; KL 24:5 §

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Virka-aika: klo 8.00 – 16.50
Posti-osoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 5, 8, 9
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Ojakatu 1, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli©evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät 7

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.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
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Kirkkovaltuusto
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 250 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä
muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

