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Allekirjoitukset
SISKO NEVALA

REIJA SAARINEN

Sisko Nevala, puheenjohtaja

Reija Saarinen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Nokialla 27.1.2021
PIRKKO PIHLAJAMAA

VIRPI POHJANEN

Pirkko Pihlajamaa

Virpi Pohjanen

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 28.1.2021–26.2.2021 kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu Nokian seurakunnan
ilmoitustaululla.
Nokialla 28.1.2021

Reija Saarinen
kirkkovaltuuston sihteeri
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§1

Kokoustiedot
Kokouksen avaaminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan Tuija Kiiskisen ollessa poissa, varapuheenjohtaja Sisko
Nevala avasi kokouksen. Kirkkoherra Lauri Salminen piti alkuhartauden.
Kokouksen aluksi jaettiin työntekijöille palvelusvuosista Kirkkopalvelut ry:n myöntämät
ansiomerkit.
Anja Kortelahti

30 vuotta

Heli Pispa

10 vuotta

Lauri Salminen

10 vuotta

Pekka Tuuri

10 vuotta

Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Reija Saarinen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kokouksen osallistujille 13.01.2021. Todetaan läsnäolijat.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat Pirkko Pihlajamaa ja Virpi Pohjanen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Pihlajamaa ja Virpi Pohjanen.
Kokouksen käsittelyjärjestys
Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys.
Valtuustoaloite otetaan käsittelyyn § 9 Ilmoitusasiat.
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Päätös
Hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestys.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)
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§2

Talous- ja kiinteistökatsaus sekä koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset
toiminnassa
Valmistelija

kirkkoherra Lauri Salminen, talousjohtaja Heli Pispa

Esittelijä

talousjohtaja Heli Pispa

Asian esittely
Kirkkoherra antaa katsauksen koronavirusepidemian aiheuttamista muutoksista
toiminnassa.
Verotulot
Vuonna 2020 seurakunnalle on kertynyt verotuloja ja valtionrahoitusta tammi-joulukuulta
6 587 319 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2019 tuloja kertyi 6 356 135 euroa. Vuoden
2020 kumulatiivinen kertymä on 3,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Joulukuun verotulot olivat 499 598 euroa, joka on 12,1 % enemmän kuin edellisenä
vuonna (445 536 euroa). Ansio- ja pääomatuloveron kumulatiivinen kertymä on 5 939 643
euroa, joka on 3,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (5 721 503 euroa). Tämä on 1 %
vähemmän kuin 2020 talousarviossa oli budjetoitu.
Yhteisöveron tilalle tuli 1.1.2016 alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta saadaan noin 53 900
euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä joulukuun loppuun mennessä oli 647 676
euroa, joka on 2,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Sijoitukset
Sijoitusten uudelleen allokoinnin suunnittelu uuden sijoitusstrategian mukaiseksi on
aloitettu. Vuonna 2020 on erääntynyt ja tammikuussa 2021 erääntyy aiemmin tehtyjä
sijoituksia. Kevään aikana saadaan tarkemmin selville vuoden 2021 aikana toteutettavien
investointien rahoitustarve. Sijoitussalkkuun tarvittavat toimenpiteet tehdään 31.8.2021
loppuun mennessä kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti.
Kiinteistökatsaus
Kiinteistöstrategiatyöryhmä on työskennellyt tiiviisti. Kirkkoneuvosto ja kiinteistö- ja
hautaustoimen tukitiimi ovat käsitelleet ja kommentoineet kiinteistöstrategian luonnosta.
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Kiinteistöstrategian valmistelu on hyvässä vaiheessa. Tavoitteena on saada
kiinteistöstrategia kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston käsittelyyn lähiaikoina.
Esitys
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi katsaukset.
Päätös
Merkittiin katsaukset tiedoksi.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)

4

Pöytäkirja

Nokian seurakunta

1/2021

5

20.01.2021
Nokian seurakunta - Kirkkovaltuusto

§3

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuuston tulee valita keskuudestaan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 15.12.2020 § 150.
Esitys
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee itselleen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2021–2022.
Asian käsittely
Valtuutettu Kaija Hautakoski ehdotti, että kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi
2021–2022 valitaan Tuija Kiiskinen.
Valtuutettu Sanna Ojala ehdotti, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi
2021–2022 valitaan Sisko Nevala.
Päätös
Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021–2022 valittiin Tuija Kiiskinen ja
varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021–2022 Sisko Nevala.
Päätös luettiin ja pöytäkirja merkittiin tarkastetuksi tämän pykälän osalta kokouksessa.
Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus (kirkkolaki 24:4)
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§4

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen
Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja
muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään,
vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla
jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkoneuvoston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 15.12.2020 § 151.
Esitys
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2021–2022.
Asian käsittely
Valtuutettu Jyrki Kortesmäki ehdotti, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi
toimikaudeksi 2021–2022 valitaan Pirkko Pihlajamaa.
Päätös
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021–2022 valittiin Pirkko
Pihlajamaa.
Päätös luettiin ja pöytäkirja merkittiin tarkastetuksi tämän pykälän osalta kokouksessa.
Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus (kirkkolaki 24:4).
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§5

Kirkkoneuvoston muiden jäsenten valitseminen
Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta
kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän
muuta jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 15.12.2020 § 152.
Esitys
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon
seitsemän jäsentä toimikaudeksi 2021–2022.
Asian käsittely
Valtuutettu Pirkko Pihlajamaa ehdotti, että kirkkoneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2021–
2022 valitaan Erkki Asmala, Kaija Hautakoski, Jussi Järvinen, Aki Morikka ja Olli Välimäki.
Valtuutettu Jorma Nieminen ehdotti, että kirkkoneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2021–
2022 valitaan Auli Aaltonen ja Sanna Ojala.
Päätös
Kirkkoneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2021-2022 valittiin yksimielisesti
Erkki Asmala
Kaija Hautakoski
Jussi Järvinen
Aki Morikka
Olli Välimäki
Auli Aaltonen
Sanna Ojala
Päätös luettiin ja pöytäkirja merkittiin tarkastetuksi tämän pykälän osalta kokouksessa.
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Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus (kirkkolaki 24:4)
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§6

Kirkkoneuvoston jäsenten varajäsenten valitseminen
Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan sitten, kun kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille
varajäsenet.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 15.12.2020 § 153.
Esitys
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021–2022.
Asian käsittely
Valtuutettu Pirkko Pihlajamaa ehdotti, että kirkkoneuvoston varajäseniksi toimikaudeksi
2021–2022 valitaan
Marjukka Simola

Pirkko Pihlajamaan varajäsen

Marko Olander

Erkki Asmalan varajäsen

Eliisa Ala-Kuusisto

Kaija Hautakosken varajäsen

Akseli Reunamäki

Jussi Järvisen varajäsen

Jyrki Kortesmäki

Aki Morikan varajäsen

Timo Syrjä

Olli Välimäen varajäsen

Valtuutettu Auli Aaltonen ehdotti, että kirkkoneuvoston varajäseniksi toimikaudeksi 2021–
2022 valitaan
Jonne Nurmi

Auli Aaltosen varajäsen

Mikko Kalliomäki

Sanna Ojalan varajäsen

Pöytäkirja
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Päätös
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet
toimikaudeksi 2021–2022 valittiin
Marjukka Simola

Pirkko Pihlajamaan varajäsen

Marko Olander

Erkki Asmalan varajäsen

Eliisa Ala-Kuusisto

Kaija Hautakosken varajäsen

Akseli Reunamäki

Jussi Järvisen varajäsen

Jyrki Kortesmäki

Aki Morikan varajäsen

Timo Syrjä

Olli Välimäen varajäsen

Jonne Nurmi

Auli Aaltosen varajäsen

Mikko Kalliomäki

Sanna Ojalan varajäsen

Päätös luettiin ja pöytäkirja merkittiin tarkastetuksi tämän pykälän osalta kokouksessa.
Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus (kirkkolaki 24:4)
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§7

Ero luottamustoimesta
Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa
kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä
vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun
palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen
kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan. Luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n mukaan jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten
vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää
vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kirkkovaltuuston jäsen Riku Wendelin on menettänyt vaalikelpoisuutensa ja hän on
pyytänyt 26.11.2020 päivätyllä sähköpostillaan eroa kaikista Nokian seurakunnan
luottamustoimista.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksissaan 15.12.2020 § 154 ja käsittelee
uudelleen 15.1.2021 § 2.
Esitys
Kirkkoneuvosto antaa päätösesityksen kokouksessa.
Asian käsittely
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto myöntää Riku Wendelinille eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä.
2. kirkkovaltuuston jäseneksi kirkkovaltuustoon kutsutaan Jarkko Pohjanen.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus (kirkkolaki 24:4)
Tiedoksi
asianosaiset
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§8

Vastaus Jyrki Kortesmäen kirkkovaltuustoaloitteeseen
Esittelijä

kirkkoneuvosto

Asian esittely
Jyrki Kortesmäki teki 11.11.2020 kirkkovaltuustoaloitteen, jossa hän esittää kirkkoneuvostolle harkittavaksi, olisiko talousjohtajalle syytä antaa varoitus investointiohjelman
omavaltaisesta poikkeamisesta, kiinteistötöiden jarruttamisesta ja ulkopuolisen konsultin
tarpeettomasta käytöstä.”
Kirkkoneuvosto on asiassa toimivaltainen viranomainen ja on ottanut asian käsittelyyn.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 15.12.2020 § 141.
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että aloitteeseen annetaan seuraava vastaus:
Kirkkoneuvosto on asiassa toimivaltainen viranomainen ja on ottanut asian käsittelyyn.
Päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku
Kirkollisvalitus (kirkkolaki 24:4)
Tiedoksi
Jyrki Kortesmäki
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§9

Ilmoitusasiat
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2021


27.1.2021 klo 15.00



24.2.2021 klo 15.00



24.3.2021 klo 15.00 tilinpäätös



21.4.2021 klo 15.00



19.5.2021 klo 15.00



25.8.2021 klo 15.00



22.9.2021 klo 15.00 budjetti 1



27.10.2021 klo 15.00 budjetti 2



8.12.2021 klo 15.00

Lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät.
Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2021


9.6.2021 klo 18.00 tilinpäätös, veroprosentti vuodelle 2022



17.11.2021 klo 18.00 talousarvio

Lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät.
Valtuustoaloite Sanna Ojalalta: Maurin seurakuntatalossa olevat arvokkaat esineet
sijoitettaisiin Siuron kirkkoon.
Esitys
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua (kirkkolaki 24:5)
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§ 10

Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen.
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Valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
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: 1, 2, 9, 10
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)
 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

3.

Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
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Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: § 3, 4, 5, 6, 7, 8
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusviranomainen ja yhteystiedot kirkollis- ja hallintovalituksissa
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot alistusasiassa
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli
Pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, 7. krs., 33100 Tampere
Postiosoite: Näsilinnankatu 26, 33100 Tampere
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus
Pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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Muutoksenhakuajan laskeminen kirkollis- ja hallintovalituksissa
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.
Valituksen sisältö ja liitteet, valitusasiakirjojen 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.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:


valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
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 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.
Hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 260 €. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 2 050 €, jos julkisen hankinnan arvo on alle
1 miljoonaa euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa, maksu on 4100 €.
Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6140 €. Yksityishenkilön
oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 €.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

