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Aika:  16.12.2020 klo 18.00 – 18.32 
 
Paikka:  Someron seurakuntakeskus, sali 1 
 
Läsnä:  Eronen Raija   valtuutettu  
  Hakamäki Raila  valtuutettu 
  Hyytiäinen Petteri  valtuutettu 
  Känkänen Petri  valtuutettu 
  Kärki Hanna-Liisa  valtuutettu 
  Lankinen Anu  valtuutettu 
  Lehtinen Riitta  valtuutettu 
  Manni-Pettersson Päivi  varavaltuutettu 

Merivirta Pirjo  valtuutettu 
Mettovaara Elina  valtuutettu 

  Noki Katja   valtuutettu 
Pettersson Juho  valtuutettu 
Valve Ismo   valtuutettu 
Varjus Jutta   valtuutettu 
Vasama-Kakko Kaisa  valtuutettu 
Veikkola Heikki  valtuutettu 
Virtanen Minna  valtuutettu 

   
Poissa:  Haho Eevi   valtuutettu 
  Iivonen Jorma  valtuutettu 
  Lauren Leena  valtuutettu 
  Manni Markku  valtuutettu 
  Mäki-Teeri Markku  valtuutettu 
  Roto Colette   valtuutettu 
  Salonen Tuula  valtuutettu 
   
       
Muut osallistujat: Knuutila Jaakko  kirkkoherra 
  Parviainen Kirsi  sihteeri 
        
Asiat:  35 – 42 § 
 
Allekirjoitukset: 
 
  Juho Pettersson  Kirsi Parviainen 
  puheenjohtaja  sihteeri   
     
Tarkastus:  Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 
 
  Somerolla 16.12.2020 
 
 
  Jutta Varjus    Ismo Valve 
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35  § 
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 

viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon 
ajan ennen kokousta (KJ 8:5, 2 mom.). 

 
 Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on 

liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. 
 
 Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, 

kirkkovaltuuston voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu 
kokouskutsussa (KJ 8:5, 3 mom.). 

 
 Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, 

toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (työjärj. 8:2 mom.). 
Kokouskutsu, käsiteltävien asioiden luettelo ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston 
jäsenille 9.12.2020.  

 
 Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut 9. – 16.12.2020 välisen ajan nähtävillä 

seurakunnan virallisella ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-
sivuilla. 

 
 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

saapuvilla (KL 7:4, 1 mom.). 
 
 Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan 

nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous 
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (työjärj. 3:1-2 mom.). 

  
 ESITYS: Kirkkovaltuuston kokous todetaan 
  1) laillisesti koolle kutsutuksi 
  2) päätösvaltaiseksi. 
 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti 
alkuhartauden. 

 
 Nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 16/23 valtuutettua ja 1 

varavaltuutettu. 
 
 Haho, Roto ja Salonen olivat ilmoittaneet esteestä. Ryhmän I kaikki viisi 

varavaltuutettua olivat joko estyneitä tai ei heitä ei tavoitettu. Iivonen ei 
ollut ilmoittanut esteestä. 

 
 Lauren oli ilmoittanut esteestä. Ryhmän III ensimmäinen varavaltuutettu 

Manni-Pettersson oli paikalla. Manni ja Mäki-Teeri olivat ilmoittaneet 
esteestä. Ryhmän III varavaltuutettuja 2-3 ei tavoitettu. 

 
 1-2) Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
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36 § 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO 
 Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 

allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.).  
 
 Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. 
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää 
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa 
kokouksessa. (työjärj. 4:1-2) 

 
 Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja 

yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista 
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä 
on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun viranomaisen 
pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen 
tarpeelliseksi.  

 
 Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai 

valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston 
pöytäkirja. 

 
 Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai 

valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3) 
 
 Mikäli tarkastuksessa noudatetaan entiseen tapaan aakkosjärjestystä, 

tarkastusvuorossa ovat Tuula Salonen ja Ismo Valve. 
 

ESITYS:  Kirkkovaltuusto päättää 
 
 1) valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös 

ääntenlaskijoina.   
      

2) että pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen 16.12.2020 
kirkkoherranvirastossa. 

 
3) että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-sivuilla 17.12.2020 alkaen.  
 
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella 
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa   
9.12.2020 - 16.1.2021.      

    
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina 

valittiin Jutta Varjus ja Ismo Valve. 
 
 2-3) Esitys hyväksyttiin 
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37 § 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
 
 Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, 

jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn 
pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. (työjärj. 9:1-2) 

 
 ESITYS: Kirkkovaltuusto päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

 järjestyksessä. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
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38 § 
TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2021 SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 
2022-2023 
 
 Kn 25.11.2020 § 124 : 
 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 § mukaan seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle on 

viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio seuraavaa 
varainhoitovuotta varten. 
 
Kirkkojärjestyksessä määrätään, että talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja 
taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen 
vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, 
että edellytykset seurakunnan tehtävän hoitamiseen turvataan. 
 
Kappelineuvosto on käsitellyt oman talous- ja toimintasuunnitelmansa 6.10.2020.  
 
Muiden tehtäväalueiden suunnitelmat tulevat kirkkoneuvostoon suoraan viranhaltijoiden 
valmistelusta. Suunnitelmia on käyty läpi tiimikokouksissa. 
 
Esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021 on liitteenä nro 3. 
 
Veroprosentiksi on vahvistettu 1,65 (kv 11.11.2020 § 30).  
 
Talousarvion 2021 talousarviokehyksenä ovat olleet tilinpäätöksessä 2019 toteutuneet 
toimintakulut. Eri tehtäväalueilla on voitu erikseen sopia liikkumavarasta yksittäisten 
hankkeiden osalta. 
 
Kulutavoitteesta jäädään vähän reilut 43.000 euroa. Toimintatuotot vähenevät noin 
290.000 euroa. Toimintatuottojen suuri muutos selittyy sillä, että vuonna 2019 
metsäalueiden myynneistä saatiin noin 219.000 euron myyntivoitot ja kaupungin noin 
40.000 euron korvauksesta perheneuvojan palkkakuluihin. Lisäksi virkatodistustuottoja 
jää tulematta noin 10.000 euroa Turun alueelliseen keskusrekisteriin liittymisen vuoksi. 
 
Henkilöstökuluissa säästöä kertyy arviolta noin 11.000 euroa.  
 
Kappeliseurakunnan toimintaan osoitetut määrärahat on esitetty omina 
tehtäväalueinaan kiinteistötoimen jälkeen. 
 
Tavanomaisen vuosittaisen toiminnan määrärahojen lisäksi talousarvioluonnoksessa on 
huomioitu mm. seuraavat yksittäiset menoerät: Someron vanhan seurakuntatalon 
ulkopinnan maalaus ja seurakuntakeskuksen kuntoarvion laadinta. 
 
Investointiosaan on varattu Someron kirkon julkisivujen ja vesikaton korjaukseen 
600.000 € ja uuden ajoruohonleikkurin hankintaan Someron hautausmaalle 24.000 €.  
 
Somerniemen seurakuntatalon peruskorjaus jäi toteuttamatta kuluvana vuonna, joten 
investointibudjettiin varatut 60.000 € siirretään vuodelle 2021. Peruskorjauksessa on 
tarkoitus vaihtaa ikkunat, uusia ulkolaudoitus yms.  
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Puun myynnistä on budjetoitu noin 50.000 euron nettotuloa ensi vuodelle 
 
Verotuloiksi on arvioitu yhteensä 1.780.000 euroa, josta 1.610.000,00 euroa kertyisi 
kirkollisverosta ja 170.000 euroa valtionrahoituksesta. Laki valtionrahoituksesta tuli 
voimaan vuoden 2016 alussa ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. 
Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion 
talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, 
väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja 
irtaimiston ylläpito. 
 
Verotulojen kassakertymä kuluvalta vuodelta lokakuun tilityksen jälkeen on seuraava: 
ansioverotulot 1.346.329 euroa (talousarviossa 1.610.000 euroa) ja valtionrahoitus 
142.120 euroa (ta:ssa 164.100) euroa. Loppuvuoden tilitykset verottajan arvion mukaan 
tulevat todennäköisesti olemaan noin 1.620.000 euroa, jolloin talousarvioon kirjatut 
verotulot tullaan ylittämään noin 10.000 eurolla. 
 
Talousarvioesityksen yhteenvedosta käy ilmi, että seurakunnan budjetoitu vuosikate olisi 
noin 10.200 ja tulos poistojen jää alijäämäiseksi noin – 101.600 euroa.  
 
Rahoituslaskelman mukaan kassavarat vähenevät noin – 673.000 euroa. 
 
Yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä 
on varattu 1,1 % suorituslisiin. Suorituslisänä jaettava summa on 6.620,60 € eli 
kuukaudessa jaettavaksi jää 551,72 €. 
 
LAVA: Määrärahoihin ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia, joten talousarvio pyrkii 
turvaamaan seurakunnan toiminnot sellaisina kuin ne ovat tähän astikin olleet.  
 
 
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää 
 
 

1) käydä yleiskeskustelun vuoden 2021 talousarviosta sekä suunnitelmista 
vuosille 2022-2023 
2) käsitellä talousarvion perustelut ja käyttöohjeet sekä todeta talousarvion 
sitovuustason (sitova osastoittain, nettoperiaate) 
3) käsitellä toimintasuunnitelmat sekä käyttösuunnitelmat  
4) käsitellä talousarvion tuloslaskelman, investointiosan ja 
rahoituslaskelman 
5) käsitellä hautainhoitorahaston talousarvion 
6) käsitellä suunnitelmat vuosille 2022-2023, euromääräiset 
suunnitelmaluvut ovat nykytilanteen ja toimintasuunnitelmien pohjalta 
syntyneitä arvioita 
7) käsitellä virat ja työsopimussuhteet sekä maksut ja palkkiot 
8) esittää talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä  
suunnitelmat vuosille 2022-2023 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.  

  
 
 PÄÄTÖS: 1-8) Esitys hyväksyttiin. 
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 Kv 16.12.2020 § 38 
 
 ESITYS: Esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021 on 

 esityslistan liitteenä nro 1. 
  
  Kirkkojärjestyksessä määrätään, että talousarvion hyväksymisen 

 yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea 
 vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelmat vuosille 
 2022-2023 on kirjattu talousarviokirjaan. 

 
 ESITYS: Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 

 2021 sekä suunnitelmat vuosille 2022-2023. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 
  Talousarviokirja arkistossa 2.1. Talouden suunnittelu ja ohjaus. 
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39 § 
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 
 
 ESITYS: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavaa: 
 

1) kokoussuunnitelma keväälle 2021 (esityslistan liite nro 2)     
 
 PÄÄTÖS: 1) Merkittiin tiedoksi.        
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40 § 
MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 Käytiin keskustelua tämän hetkisestä korona-tilanteesta ja mahdollisista yt-neuvottelujen 
 aloittamisesta Someron seurakunnassa. Työyhteisössä tulee miettiä uusia 
 toimintatapoja ja keinoja, joiden kautta toimintaa ja tapahtumia voidaan toteuttaa esim. 
 sähköisen ja sosiaalisen median menetelmiä apuna käyttäen. Näitä esitellään 
 seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa. 
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41  § 
VALITUSOSOITUS  
  
 ESITYS: Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen 

 mukaisesti. 
 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä 
nro 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 § 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
 PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32. 
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Someron seurakunta  Liite 1  
Kirkkovaltuusto   
16.12.2020 § 41 

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: 35-37, 39-42 

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:  

 
- 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).  
 

3. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

3 VALITUSOSOITUS 

VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA 

3 a Kirkollis- ja hallintovalitukset 

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

 Turun hallinto-oikeus 

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku 
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku 
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 38 

mailto:turku.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.


SOMERON SEURAKUNTA   ESITYSLISTA/ 5/2020 201 
Kirkkovaltuusto   PÖYTÄKIRJA 
    16.12.2020 
 
 
 
 
 

ptk.tark. ______          ptk.tark. ______ 

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Kirkollisvalitus alistusasiassa 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 

• Turun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku 
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku 
Sähköposti: turku.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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 
 

 


