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Riitta Juntunen
Erkki Magga
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Tapio Hietala
Susanna Hannula
Kirsti Alakorva
Heimo Haapaniemi
Martti Lintula
Irja-Kaisa Lakkala
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Juha Kultima
Janne Haurinen
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POISSA

ALLEKIRJOITUKSET
Hanna Kuusela
puheenjohtaja

Janne Haurinen
pöytäkirjanpitäjä

Irja-Kaisa Lakkala
pöytäkirjanpitäjä (§ 10)

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Tapio Hietala

Pk:n tarkastajat: … … /… …
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Pöytäkirja on ollut nähtävillä Sodankylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 29.1.-29.2.2013 välisen ajan viraston aukioloaikana. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kuulutuksella kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Hanna Kuusela
kirkkoherra
Alkuhartaus
Kn.

1)

Ennen kokouksen avaamista pidetään alkuhartaus.
Kirkkoherra Hanna Kuusela toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus
Kn.

2)

Puheenjohtaja avaa kokouksen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kn.

3)

Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetettävä jäsenille viimeistään
3 päivää ennen kokousta ja on kutsuun liitettävä, mikäli mahdollista
luettelo käsiteltävistä asioista.
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on paikalla.

Päätös:

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle kirkkoneuvoston ohjesäännön
mukaisesti, ja että enemmän kuin puolet neuvoston jäsenistä oli paikalla.
Kokous todettiin lailliseksi ja osanottajiinsa nähden päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kn.

4)

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, sekä päättää
pöytäkirjantarkastuksen ajankohdasta, sen nähtävillä pidosta sekä
nähtävillä pidosta ilmoittamisesta.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hietala ja Heimo Haapaniemi.
Pöytäkirja tarkastetaan 28.1.2013 klo 9-16 ja pidetään tarkastettu pöytäkirja nähtävillä 29.1.–29.2.2013 välisen ajan kirkkoherranvirastossa.
Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
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Työjärjestyksestä päättäminen
Kn.

5)

Kokouksen työjärjestykseksi neuvosto hyväksynee osanottajille etukäteen jaetun esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Korjaus kirkkoneuvoston päätökseen Kn. 105)/2012
Kn.

6)

Alkuperäinen pykälä (kursivoituna):
Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston vaali
Kn.

105)

Kirkkovaltuuston tulee kautensa 1. ja 3. vuoden 1. kokouksessa valita
keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Näiden toimikausi kestää kunnes uusi puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.
Pj.

Ehdotan neuvoston esittävän, että kirkkovaltuusto iältään vanhimman
valtuutetun avattua kokouksen valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vuosille 2013-2014.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto iältään vanhimman valtuutetun avattua kokouksen valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vuosille 2013-2014.
Kirkkoneuvoston 4.12.2012 tekemää päätöstä on syytä korjata ennen
kuin se menee valtuuston käsiteltäväksi. Kokousta ei avaa iältään vanhin
valtuutettu, vaan nykyinen puheenjohtaja, sillä puheenjohtajiston toimikausi kestää, kunnes uusi puheenjohtajisto valitaan.

Pj.

Esitän, että pykälä korjataan seuraavaan muotoon (vahvennettuna):
Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston vaali
Kn.

105)

Kirkkovaltuuston tulee kautensa 1. ja 3. vuoden 1. kokouksessa
valita keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja. Näiden toimikausi kestää kunnes uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
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Pj.

Ehdotan neuvoston esittävän, että kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2013-2014.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2013-2014.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hautasijoista perittävät maksut
Kn.

7)

Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen
kirkkolakiin. Laki tuli voimaan 19.12.2012 ja lakimuutos on huomioitava vuonna 2013 perittävien hautaustoimen maksujen valmistelussa.
Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee
periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle
palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautasijaa koskevista
maksuista päättää kirkkovaltuusto, muiden hautaamiseen liittyvien palveluiden maksuista päättää kirkkoneuvosto.
Liitteenä kirkkohallituksen yleiskirje koskien maksuja ja tietoa hautaustoimen kustannuksista Sodankylän seurakunnassa. Talouspäällikkö tuo
kokoukseen alustavan suunnitelman perittävistä maksuista.

Tp.

Ehdotan kirkkoneuvoston valmistelevan hautasijoista perittävät maksut
ja esittävän kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa maksut.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti lähettää liitteen mukaiset hautasijoista ja hautasijojen varaamista perittävät maksut kirkkovaltuustolle esityksin, että valtuusto vahvistaa perittävät maksut.

Muut hautaustoimen palveluista perittävät maksut
Kn.

8)

Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen
kirkkolakiin. Laki tuli voimaan 19.12.2012 ja lakimuutos on huomioitava vuonna 2013 perittävien hautaustoimen maksujen valmistelussa. Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä
maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautasijoja koskevista maksuista päättää kirkkovaltuusto, muiden hautaustoimen palveluiden maksuista päättää kirkkoneuvosto. Muita hautaustoimen palveluita ovat haudan avaaminen ja peittäminen, hautakivien siirtäminen ja oikaisu sekä
hautojen kunnostaminen.
Liitteenä kirkkohallituksen yleiskirje koskien maksuja ja tietoa hautaustoimen kustannuksista Sodankylän seurakunnassa. Talouspäällikkö tuo
kokoukseen alustavan suunnitelman perittävistä maksuista.

Pk:n tarkastajat: … … /… …

SODANKYLÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

01/2013 5 (12)

Tp.

Esitän kirkkoneuvoston päättävän muista hautaustoimen palveluista perittävistä maksuista.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti periä muista hautaustoimen palveluista liitteen
mukaiset maksut 1.2.2013 alkaen.

Arvonlisäverokantojen korotus 1.1.2013
Kn.

9)

Arvonlisäverokannat nousivat prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen. Uudet
arvonlisäverokannat ovat siis 24 %, 14 % ja 10 %. Kaikki seurakunnan
perimät arvonlisäveroa sisältävät maksut on määritelty vanhojen arvonlisäverokantojen mukaan.

Tp.

Esitän, että kaikkien seurakunnan perimien arvonlisäveroa sisältävien
maksujen alv-osuutta korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Talouspäällikön viran koeaika

Kn.

10)

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 18.12.2012 valinnut Sodankylän
seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi vt. talouspäällikkö Janne
Haurisen. Talouspäällikön viran hakuvaatimuksissa on mainittu, että
virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Janne Haurinen on
työskennellyt 1.4.2012 alkaen seurakunnan vs. ja 1.6.2012 alkaen vt.
talouspäällikkönä hoitaen kaikkia talouspäällikölle kuuluvia tehtäviä.
Valitusaika virkaan valitsemisesta on vielä kesken. Edellyttäen, että
Haurisen valitsemisesta talouspäällikön virkaan ei valiteta, hän voi ottaa
virkansa vastaan suunnitellun aikataulun mukaisesti 1.2.2013.

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvostolle, että Haurisen kohdalla koeajan katsotaan
jo täyttyneen näinä kuukausina, jotka hän on hoitanut talouspäällikön
viran sijaisuutta/toiminut virkaa tekevänä talouspäällikkönä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto keskusteli puheenjohtajan esityksestä. Keskustelussa
tuotiin esiin, ettei kirkkoneuvoston mielestä koeaikaa voi katsoa toteutettavaksi takautuvasti. Kirkkoneuvosto päätti, että Janne Haurisen talouspäälliköksi valinnassa ei tarvita koeaikaa, vaan hänen virkasuhteensa
astuu voimaan 1.2.2013.
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Muut asiat
Kn.

11)

1. Seurakuntapastori Juha Alanderin virkavapaus
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt 13.12.2012 pastori
Juha Alanderille virkavapautta Sodankylän seurakunnan seurakuntapastorin virasta opintovapaata varten ajalle 16.12.2012-31.5.2013, mikä
tiedoksi kirkkoneuvostolle.
2. Tiedustelu kuljetuksen järjestämisestä saamelaisten kansallispäivän
viettoon Inariin
Kirkkoneuvoston jäsen Erkki Magga välitti SámiSosterin tiedustelun
kuljetuksen järjestämisestä saamelaisten kansallispäivän viettoon Inariin
6.2.2013. Ohjelmaan sisältyy myös Piispanmessu.

Pj.

Puheenjohtaja esitti neuvoston käyvän keskustelua mahdollisesta kuljetuksen järjestämisestä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, ettei seurakunta osallistu kuljetuksen järjestämiseen. Tiedustelu tuli kiireellisellä aikataululla ja ilman tarkempaa selvitystä kuljetuksen tarpeesta ja mahdollisista kustannuksista. Seurakunnalla ei myöskään ole varattuna määrärahoja kuljetuksen järjestämiseen.
3. Kirkkoherranviraston aukioloajat
Kirkkoherra toi neuvostolle tiedoksi tekemänsä päätöksen, että kirkkoherranvirasto on avoinna 1.2.2013 alkaen ma-pe klo 9-14. Muutoksen
tarkoituksena on se, että viraston henkilökunta pystyy kohdentamaan
enemmän työaikaansa esimerkiksi sukuselvitysten tekemiseen ja muihin
aikaa vaativiin työtehtäviin ilman asiakaspalvelutilanteiden aiheuttamia
keskeytyksiä. Sama käytäntö on laajasti käytössä myös muissa seurakunnissa.

4. Luottamushenkilöiden muistaminen
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Juntunen esitti, että seurakunta voisi muista pyöreitä vuosia täyttäviä luottamushenkilöitään heidän
syntymäpäivänään.. Aihe on ollut esillä kirkkoneuvostossa jo aiemmin,
mutta mitään päätöksiä koskien asiaa ei ole tehty.
Pj.

Esitän neuvoston päättävän luottamushenkilöiden muistamisesta.

Pk:n tarkastajat: … … /… …
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Kirkkoneuvosto päätti, että luottamushenkilöitä muistetaan heidän täyttäessä pyöreitä vuosia 50 vuodesta ylöspäin ja pääasiallisesti muistamisena annetaan kukkia. Muistamisen ei tarvitse tapahtua itse syntymäpäivänä, vaan se voidaan hoitaa esimerkiksi syntymäpäivän läheisyydessä
olevan kokouksen yhteydessä. Listaa luottamushenkilöiden syntymäpäivistä pidetään kirkkoherranvirastossa.

Valitusosoitus
Kn.

12)

A.
Kieltojen
perusteet

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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:

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:

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 2 mom:n,
2.hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Pk:n tarkastajat: … … /… …
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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 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

B.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomaiViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
• _______________________________ kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto
/ yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen 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.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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HANKINTAOIKAISU

Hankintaoi- Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankaisun tekintalaki 80-83 §).
keminen
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
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.
Hankintaoi- Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
kaisun sisäl- –oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
–tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
tö
–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
Kirkollis- ja hallintovalitukset
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• _________________________________________________
hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää
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Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk- Valitusaika
30 päivää
sella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
•____________________________ hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
• 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). 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 hankinPk:n tarkastajat: … … /… …
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tayksikölle 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
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhaku-ajan 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.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai
maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
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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.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain
6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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