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1§

KOKOUKSEN AVAAMINEN

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖSESITYS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:

3§

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
PÄÄTÖSESITYS: Pöytäkirjan tarkistajat valitaan järjestyksessä läsnäololistan
mukaan, vuorossa Jouni Ilmari Jomppanen ja Osmo Niittyvuopio
PÄÄTÖS:

4§

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän
kirkkoherranvirastossa nähtävillä 13.6.–28.6.2019 ja kopio siitä Utsjoen pappilassa
saman ajan. Ilmoitus nähtävillä olosta on Inarin ja Utsjoen seurakuntien
ilmoitustauluilla saman ajan.

5§

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
PÄÄTÖSESITYS: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:

6§

MIRHAMINMAAN KÄMPÄN MYYNTI
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä omistaa kämpän Mirhaminmaassa, Kittiläntien
varressa, n. 90 km Inarin keskustasta. Kämpän koko on noin 60 m2. Kämpällä ei ole
ollut käyttöä seurakunnan toiminnassa. Kämppää on vuokrattu 60 euron
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vuorokausihintaan, mutta vuokrakäyttöä on ollut hyvin vähän. Näistä syistä on
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän on perusteltua luopua kämpästä ja laittaa se
myyntiin.
Kämppä on Metsähallituksen vuokratontilla. Tontin koko on 0,5 ha. Kämppää
ympäröivät suojelu- ja erämaa-alueet, joilla moottoriajoneuvolla liikkumista on
rajoitettu. Kämpän kunto selvitetään mahdollista myyntiä varten.
PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Katja
Kiviniemen valmistelemaan Mirhaminmaan kämpän myyntiä.
PÄÄTÖS:
7§

UTSJOEN SEURAKUNTATALOKIINTEISTÖN KORJAUKSET
/URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN

YKN 1/2019 9§ 24.4.2019
UTSJOEN SEURAKUNTATALOKIINTEISTÖN KORJAUKSET
Utsjoen seurakuntatalon kunto kartoitettiin Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän pyynnöstä 12.10.2018.
Kuntokartoituksen teki Harri Halonen.
Kuntokartoituksessa todettiin seuraavaa:
Vuonna 2019 suositellaan korjattavaksi:
● Humusmaat poistetaan sokkelin vierestä ja sitä vasten tehdään n. 300 mm leveä sepeli-/kivetyskaista.
● Syöksyputkien alle laitetaan rännikaivot ja vesi johdetaan sieltä vähintään kolmen metrin päähän
perustuksista.
● Pesuhuoneen ja saunan laatoitus uudella vesieristyksellä
● Ilmanvaihdon mittaukset
● Viemäreiden kuvaus
● Sähkötekninen huolto
Saunan ja pesuhuoneen korjaus on annettu urakoitsijalle tehtäväksi, koska kesällä urakoitsijoita on
mahdotonta saada. Työ on aloitettu. Tämän työn kustannusarvio on 11 900 + alv, yhteensä 14 756
euroa.
Vesien johtaminen rakennusten viereltä vaatii seuraavat toimenpiteet:
Maanpinnan kallistukset ulkopuolella suositellaan leikattavaksi siten, että maanpinnan kallistukseksi
saadaan suositellut n. 15 cm kolmen metrin matkalla sokkelista ulospäin. Sokkelin reunakaistalle
suositellaan laitettavaksi esimerkiksi minimissään 300 mm sepeli / kivetyskaista rakennuksen ympäri.
Kaikki kasvillisuus on poistettava sokkelin vierestä.
Tämän työn kustannusarvio on noin 10 000 euroa + alv.
Koska seurakuntatalon asunnossa oli syytä epäillä kosteusvauriota, suoritettiin tässä asunnossa vielä
6.2.2019 mikrobimittaus ja arviointi, tekijänä Harri Halonen. Raportin yhteenvedossa todetaan
seuraavaa:
”En suosittele asunnossa asumista pitkiksi ajoiksi, koska on henkilöitä, jotka reagoivat ko. mikrobeihin
ja varsinkin näytteestä löydettyihin sädesieniin hyvinkin herkästi.
Tällä hetkellä sädesieniä on ilmeisesti vain ulkoseinärakenteissa, josta se ei ole vielä avauksen
perusteella juuri päässyt leviämään, koska avauksessa ei havaittu maakellarin hajua. Sädesienet eivät
ilmeisesti ole aktivoituneet, koska selvää näkyvää kasvustoa ei ollut nähtävissä. Kasvuston
aineenvaihduntatuotteet saattavat aiheuttaa ongelmia tilojen käyttäville, jos ne pääsevät rakenteiden
läpi sisäilmaan.
Suosittelen, että asunnon osalta ulkoseinä (valesokkeli, rislirakenne) korjataan esim. Lamox Oy:n
palkkikengillä. Korjaustyö on tehtävä sisäpuolelta. Periaate on, että runkotolpat katkaistaan alapäästä
ja korvataan termokengillä, alajuoksu poistetaan ja alapään eristeet korvataan esimerkiksi
homettumattomalla finnfoam-eristeellä Korjattava alue desinfioidaan ja lopuksi tehdään huoneiston
homepölysiivous.
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Ulkopuolelta poistetaan humusmaat, korvataan salaojasepelillä, asennetaan routalevyt, asennetaan
salaojat, sokkeli vesieristetään ulkopuolelta, vesirännit uusitaan siten, että kattovedet eivät mene
kovillakaan sateilla rännien yli ja syöksytorvien vedet johdetaan vähintäin kolmen metrin päähän
sokkelista. Maan kallistukset ulkopuolella leikataan siten, että ne laskee kolmen metrin matkalla 5 cm /
1 m eli kolmen metrin matkalla 15 cm poispäin sokkelista.
Ulkoseinän alaosan korjaus puoltaa myös se, että lattianrajassa mitattiin +3 C lämpötila, kun
ulkolämpötila oli - 24,1 C. Eristeiden vaihto ja tarkempi asennus parantaa myös seinän alaosan vedon
tunnetta.
Näin alhaiset pintalämpötilat aiheuttavat myös ajan myöstä kosteusteknisiä vaurioita
ulkoseinärakenteissa.
Tämä korjausehdotus on ulkoseinän alapään korjaukselle ja sokkelin ulkopuolelle.
Rakennuksessa voi olla homevaurioita muissakin rakennusosissa. Tarkastuksessa tarkasteltiin ko.
ulkoseinärakenteen alaosaa, koska se on yleisesti tunnettu ko. rakennusajan riskirakenne ja lisäksi
ulkopuolen kosteusrasitus on suuri ulkoseinän alaosassa.
Alapään ja ulkopuolen korjauksesta on käytettävä rakennesuunnittelijaa, joka laatii tarvittavat
suunnitelmat detaljeineen.
Arvio korjaustyölle on noin 20.000 Euroa + ALV 24 %. Kustannusarviota pystytään tarkentamaan, kun
rakennesuunnittelijalta saadaan korjaussuunnitelmat.
Työn kustannusarvio siis yhteensä 24 800 euroa.”
PÄÄTÖSESITYS:
PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että edellä mainitut seurakuntatalon
korjaukset aloitetaan vuoden 2019 aikana.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Urakkatarjoukset tuodaan seuraavaan kokoukseen päätettäviksi.

YKN 13.6.2019 KÄSITTELY
Utsjoen seurakuntatalon ulkotöistä on tullut kaksi tarjousta, joista halvempi on LeKPalvelut Lasse Kuntun tarjous seuraavasti:
-Pintamaiden leikkaus, humuspohjaiset maa-aineet poistetaan sokkelin vierestä,
sepelin levitys sokkelin viereen, asunnon tasalle sokkelilevyn asennus, pihakivien
oikaisu seinän vierestä, sadevesikaivojen asennus ja vesien johtaminen kivisilmään,
asunnon päädyn seinän räystäskourun korjaus.
10500 e + alv, yht 13020 e
Seurakuntatalon sisätöistä on tullut vain yksi tarjous, LeK-palvelut Lasse Kuntulta
seuraavasti:
-Asunnon ulkoseinän valesokkelin korjaus Lamox palkkikenkien avulla.
7900e + alv, yht 9796 e
PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä LeK-palvelut Lasse
Kuntun urakkatarjoukset Utsjoen seurakuntatalon ulko- ja
sisätöistä.
PÄÄTÖS:
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LAUSUNTO INARIN KUNNALLE KAAVAMUUTOSESITYKSESTÄ
RAJANKANKAAN ASEMAKAAVAAN /KATUYHTEYDEN
RAKENTAMINEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUSOSALLE JA
PARKKIPAIKAN RAKENTAMINEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUSOSAN
ULKOPUOLELLE
Inarin kunta on lähettänyt kyselyn Saarineitamon asukkaille Pohjois-lapin
seurakuntayhtymän kaavamuutosesityksestä, jossa esitetään, että kunta rakentaa
katuyhteyden hautausmaan laajennusosalle sekä parkkipaikan hautausmaan
laajennusosan yhteyteen hautausmaan ulkopuolelle. Lähetetyssä asukaskyselyn
saatteessa kunta toteaa, että katuyhteys saattaa lisätä merkittävästi liikennettä
Saarineitamotiellä.
Lähtökohtaisesti Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä esittää kaavamuutosta siksi, että
hautausmaan laajennusosa sijaitsee niin kaukana nykyisestä parkkipaikasta, että
vainajien kuljetus ruumiskärryissä ja saattoväen kävelymatka on liian pitkä. Näin
etenkin ikäihmisille, talvella ja huonossa kelissä. Nykyiseltä parkkipaikalta
hautausmaan laajennusosan Sarineitamotien puoleiselle rajalle on matkaa noin 460
metriä. Laajennusosalle tarvitaan toinen kulkuyhteys Saarineitamotien kautta.
Ivalon hautausmaalle on vuonna 2018 haudattu 38 vainajaa. Tämä määrä
hautaussaattoja vuodessa on pieni määrä, ei edes kertaa viikossa. Hautausmaan
laajennusosa otetaan käyttöön aikaisintaan syksyllä 2021, ja vain osa haudattavista
tulee uudelle alueelle. Monet haudataan vielä vanhalta alueelta varattuihin
hautapaikkoihin. Näin ollen, jos kunta rakentaisi kadun ja parkkipaikan
kaavamuutosesityksen mukaan, tuo vajaan 40 hautauksen liikenne vuoden aikana
jakaantuisi molempien kulkureittien kesken. Muu liikenne, kuten haudoilla käynti
juhlapyhinä, painottuisi vielä monia vuosia Rovaniementien kautta tulevaan
liikenteeseen.
Asukaskyselyssä monet vastustavat kaavamuutosta, koska Saarineitamotieltä lähtevä
luontopolku menisi pilalle. Polun pituus Saarineitamotieltä nykyisen hautausmaan
takaportille on noin 370 metriä. Polusta noin 220 metriä jää joka tapauksessa
hautausmaan laajennusosan sisälle. Hautausmaan laajennusosan sisällä polku tehdään
todennäköisesti hautausmaan kulkuväyläksi.
Tavoitteena on, että kulku Ivalon hautausmaalle ja haudoille olisi joustavaa ja helppoa
– ei vaikeaa. Tämä on kaikkien kuntalaisten etu.
PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lausunnon Inarin
kunnalle kaavamuutosesityksestä Rajankankaan asemakaavaan.
PÄÄTÖS:
Inarin kunnalle
9§

HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAJAN VALINTA AJALLE 2019 –
2022
BDO Audiator oy on pyynnöstämme antanut Pohjois-Lapin seurakuntayhtymälle
tarjouksen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 2019–2022 hintaan 4012,64
euroa/vuosi (sis. ALV). Vastuunalainen tilintarkastaja Hilkka Ojala on toiminut Inarin
ja Utsjoen seurakuntien tarkastajana vuodesta 2017 lähtien. BDO Audiatorin
tarkastuspalveluja Inarin ja Utsjoen seurakunnat ovat käyttäneet vuodesta 2000
lähtien. Tarjous liitteenä.
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PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se päättää hyväksyä BDO Audiatorin tarjouksen hallinnon ja
talouden tarkastuspalveluista 2019–2022 ja valita
vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Hilkka Ojalan.
PÄÄTÖS:
Yhteiselle kirkkovaltuustolle
10 §

MUUTOKSENHAKUOHJE

11 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ivalossa 6.6.2019

Tuomo Huusko, Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto
Kokouspäivämäärä
13.6.2019
Pykälä 10

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: 6, 8, 9
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: 7
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:
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 kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Sairaalatie 5, 99800 IVALO
Telekopio:
Fax. +358 (0)16 663 555
Sähköposti:
inarin.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 7
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:
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
muksen sisältö
- 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)

HANKINTAOIKAISU
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
Hankintaasianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
oikaisun
tekeminen
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.
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
Kirkollis- ja hallintovalitukset
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
viranomainen
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
ja valitusaika
Oulun hallinto-oikeus , PL 189 (Isokatu 4), 90101 OULU
fax (08) 3140 541, puh. (08) 3140 500,sähköposti oulu.hao@om.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, PL 85 (Ojakatu 1),
90101 OULU, fax (08) 5358 533
Pöytäkirjan pykälät:
Kirkkohallitus, PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki, fax (09) 1802 350,
kirkkohallitus@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: §
Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023
Valtioneuvosto, fax (09) 135 9335 (kirjaamo), kirjaamo@minedu.fi
Pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

30 päivää

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 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
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite:
PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite:
Erottajankatu 1–3, 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.
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.

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.

