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Kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin perustaminen
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Sairaalasielunhoidon johtokunnan edustaja
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Jäsenten esittämät asiat
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Valitusosoitus
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Kokouksen päätös
____________________________________________________________________________
Lopella 18.1.2021
Outi Siirola
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille 18.1.2021

Pirjo Kuuluvainen
talouspäällikkö
Pöytäkirja nähtävänä:
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 1.2.-1.3.2021 viraston aukioloaikoina maanantai - perjantai
klo 9.00 - 12.00.
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Kokousaika

Tiistai 26.1.2021 klo 18.30 – 19.30

Kokouspaikka

Lopen kirkon kirkkosali, Pilpalantie 1, Loppi

Jäsenet
Alho, Aimo
Auvinen, Minttu
Hatakka, Jarno
Kanerva, Risto
Kenttämies, Teppo
Kuparinen, Marja-Leena
Kuparinen, Seppo
Leino, Maria
Lukana, Anne
Muhonen, Pieti
Nevanpää, Kalevi
Niemelä, Asko
Niemi, Arja
Saksala, Eija
Salomaa, Ari
Siirola, Outi
Siivonen, Johanna
Tuohimaa-Salminen, Kristiina
Vuorinen, Sakari
Vesto, Leena, varajäsen
Suonurmi, Riitta, varajäsen

Muut osallistujat Hynynen, Tuomas, kirkkoherra
Kuuluvainen, Pirjo, talouspäällikkö

Käsitellyt asiat

läsnä
x
x
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§§ 1 – 12

Allekirjoitus
Outi Siirola
puheenjohtaja

Pirjo Kuuluvainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan
tarkastus

Lopella 26.1.2021

Pöytäkirja
nähtävänä

Sakari Vuorinen
Aimo Alho
Lopen seurakunnan kirkkoherranvirasto 1.2.-1.3.2021viraston aukioloaikoina
maanantai - perjantai klo 9.00 - 12.00
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Outi Siirola avasi kokouksen klo 18.30.
Kirkkoherra Tuomas Hynynen piti alkuhartauden.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille 18.1.2021.
Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 18.1. – 26.1.2021.
Kokouskutsusta on ilmoitettu Lopen Lehdessä 20.1.2021.
Ehdotus: Kirkkovaltuusto suorittaa nimenhuudon ja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

3§

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta
Kirkkovaltuusto päätti §3/15.1.2019 noudattaa pöytäkirjan tarkastajien valinnassa
aakkosjärjestystä.
Ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Vuorisen ja Aimo Alhon.
He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

4§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkovaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kirkkoneuvosto §140 / 24.11.2020
Kirkkojärjestys 8. luku 2 §:
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto suorittaa seuraavat henkilövalinnat vuoden
2021 ensimmäisessä kokouksessaan:
1. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
3. Kirkkovaltuuston sihteeri
Päätös: ehdotuksen mukainen.
------------------------------------------------------------Kirkkovaltuusto § 5/26.1.2021
Ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee:
1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan
2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan
3. Kirkkovaltuuston sihteerin
Päätös:
1. Outi Siirola valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä.
2. Jarno Hatakka valittiin kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä.
3. Pirjo Kuuluvainen valittiin kirkkovaltuuston sihteeriksi yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä.

6§

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta
Kirkkoneuvosto §141 / 26.11.2020
Kirkkolaki 9. luku 2 §:
[Kirkkoneuvoston] varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinnassa on huomioitava
Kirkkolain 23:8§ vaatimus, että toimielimessä on oltava vähintään 40% molempia
sukupuolia.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto suorittaa seuraavat henkilövalinnat vuoden
2021 ensimmäisessä kokouksessaan:
1. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston seitsemän muuta jäsentä,
KL 23:8§ mukaisesti 4 miestä ja 4 naista.
2. Henkilökohtaiset varajäsenet kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja jäsenille, KL
23:8§ mukaisesti 4 miestä ja 4 naista.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
------------------------------------------------------------Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkovaltuusto §6 / 26.1.2021:
Ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee:
1. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston seitsemän muuta jäsentä,
KL 23:8§ mukaisesti 4 miestä ja 4 naista.
2. Henkilökohtaiset varajäsenet kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja jäsenille, KL
23:8§ mukaisesti 4 miestä ja 4 naista.
Päätös:
1. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä Teppo Kenttämies.
2. Kirkkoneuvoston seitsemän muuta jäsentä varapuheenjohtaja Teppo Kenttämiehen
lisäksi ovat Seppo Kuparinen, Johanna Siivonen, Arja Niemi, Minttu Auvinen, Sari
Paalijärvi, Kalevi Nevanpää ja Sakari Vuorinen. Valinnat suoritettiin yksimielisesti
ilman umpilippuäänestystä.
3. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä seuraavat henkilöt:
Seppo Kuparisen varajäseneksi
Asko Niemelä
Johanna Siivosen varajäseneksi
Maria Leino
Arja Niemen varajäseneksi
Marja-Leena Kuparinen
Minttu Auvisen varajäseneksi
Riina Rautiainen
Sari Paalijärven varajäseneksi
Anne Lukana
Kalevi Nevanpään varajäseneksi
Pieti Muhonen
Sakari Vuorisen varajäseneksi
Ari Salomaa
Teppo Kenttämiehen varajäseneksi
Aimo Alho
7§

Kirkon katon korjaus
Kirkkoneuvosto §6 / 12.1.2021;
Kirkkovaltuusto totesi kokouksessaan 3.11.2020 kiinteistökatselmuksen ja investointien
käsittelyssä, että vuodelle 2023 ehdotettu kirkon kattojiirien korjaus on kiireellinen ja
aikaistettava vuodelle 2021. Investointimäärärahaksi päätettiin 100.000 euroa.
Kirkon vesikaton PTS-kartoitus teetettiin Kattoisännöinti Oy:llä. Raportti kartoituksesta on
liitteenä 6a. Raportissa ehdotetaan akuuttikorjauksia 0-1 v. kuluessa n. 5000 eurolla (sis. alv)
ja koko vesikaton uusimista 4-5 vuoden kuluessa 471.000 euroa (sis. alv).
Kiinteistötyöryhmä kokoontui 11.1.2021 käsittelemään vesikaton PTS-kartoitusta ja
suunnittelemaan kirkon katon korjaamista. Muistio työryhmän kokouksesta on liitteenä 6b.
Työryhmä ehdottaa katon korjaussuunnittelua ja kilpailutusta sekä 420.000 euron
lisätalousarviota kirkon katon uusimiseen ja tornin tiilikorjauksiin.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) kirkkoneuvosto myöntää luvan käyttää korjausmäärärahasta 5000-10000 euroa vesikaton
uusimisen suunnitteluun ja kilpailutukseen
2) kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle 420.000 euron lisätalousarviota kirkon katon
uusimiseen ja kirkon tornin tiilikorjauksiin.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

Lopen seurakunnan kirkkovaltuusto 1/2021

26.1.2021

Sivu 6 / 11

------------------------------------------------------------Kirkkovaltuusto § 7 / 26.1.2021
Liite 7a Kirkon vesikaton PTS-kartoitus
Liite 7b Kiinteistökatselmus 11.1.2021 muistio
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää tehdä 420.000 euron lisätalousarvion kirkon katon uusimiseen ja
kirkon tornin tiilikorjauksiin.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
8§

Kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin perustaminen
Kirkkoneuvosto §7 / 12.1.2021
Kappalainen Ilkka Juote on irtisanoutunut virastaan siten, että virkasuhde päättyy 28.2.2021.
Kirkkoneuvosto totesi sopeuttamissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä §163 /
22.11.2016, että ”Työntekijän irtisanoutuessa arvioidaan, onko tehtävän täyttäminen
välttämätöntä.”
Vuoden 2020 aikana Lopen seurakunnassa pidettiin noin 70 jumalanpalvelusta, 110
kirkollista toimitusta ja 4 rippikouluryhmää. Kasteiden ja vihkimisten määrä on pienentynyt
viimeisten 10 vuoden aikana merkittävästi. Kasteiden määrä kasvanee jälleen, mikäli
syntyvyys Lopella kasvaa merkittävästi. Rippikouluja tullaan vuosina 2021-2025 pitämään
todennäköisesti 4 vuodessa, vaikkakin joinakin vuosina on mahdollista että 3 ryhmää riittää.
Vuodesta 2026 eteenpäin Lopen seurakunnassa saatetaan hyvinkin pärjätä kolmella
rippikouluryhmällä, ellei kirkkoon kuulumattomien rippikoulun osallistujien määrä nouse
merkittävästi.
Kirkkoherra arvioi, että Lopen seurakunnassa olisi mahdollista selvitä kahdella papilla,
mikäli pappien osallistuminen eri työalojen toimintaan kavennettaisiin äärimmäisen pieneksi
ja pappien sijaisuuksia hoidettaisiin jonkin verran tilapäistyövoimalla. Toisaalta kolmannen
papin viran säilyttäminen seurakunnassa mahdollistaa pappien laajan osallistumisen eri
työalojen toimintaan sekä pappien osallistumisen seurakunnan toiminnan kehittämiseen.
Kun seurakunnan taloustilanne ei ehdottomasti edellytä virkojen vähentämistä, kirkkoherra
arvioi, että Lopen seurakunnan kannattaa säilyttää kolme papinvirkaa.
Lopen seurakunnassa on toistaiseksi ollut kirkkoherran viran lisäksi yksi kappalaisen ja yksi
seurakuntapastorin virka. Kappalaisen virka on aiemmin merkinnyt vakinaista virkaa
tietyssä seurakunnassa, kun taas seurakuntapastorin virka on historiallisesti ollut
”ylimääräinen” virka, ja seurakuntapastoreita on voitu tarvittaessa siirtää työskentelemään
eri puolilla hiippakuntaa. Nykyisin kappalaisen ja seurakuntapastorin virat ovat käytännössä
yhtä lailla vakinaisia virkoja tietyssä seurakunnassa.
Ennen nykyistä palkkausjärjestelmää (-2007) kappalaisen viran vähimmäispalkka on ollut
seurakuntapastorin vähimmäispalkkaa parempi. Nykyisessä palkkausjärjestelmässä sekä
kappalaisen että seurakuntapastorin palkka määritellään työtehtävien vaativuuden, ei
virkanimikkeen tai koulutustason perusteella.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Sekä seurakuntapastorin ja kappalaisen virka edellyttää piispainkokouksen hyväksymää
teologista tutkintoa sekä pappisvihkimystä. Kappalaisen virkaan vaaditaan lisäksi
hiippakunnassa ja kirkon koulutuskeskuksessa suoritettava 40 opintopisteen laajuinen
pastoraalitutkinto. Kirkkoherra arvioi, että pastoraalitutkinnosta on hyötyä kaikkien
papinvirkojen hoitamisessa, koska tutkinnossa syvennytään kehittämään papin työn eri osaalueita. Toisaalta kirkkoherra arvioi, ettei Lopen seurakunnan papinvirkojen hoidossa ole
mitään sellaista osa-aluetta, etteikö virkoja voisi hoitaa myös osaava, pastoraalitutkintoa
suorittamaton henkilö. Kaikki kappalaisen virkaan kelpoiset papit ovat kelpoisia myös
seurakuntapastorin virkaan. Virkojen kelpoisuusvaatimuksia ei yleisesti ole syytä asettaa
korkeammalle kuin on välttämätöntä, ja siksi kirkkoherra katsoo, että kappalaisen virka
kannattaisi korvata seurakuntapastorin viralla.
Seurakuntapastorin viran täyttäminen on lisäksi huomattavasti kevyempi ja nopeampi
hallinnollinen prosessi kuin kappalaisen viran täyttö. Kappalaisen viran korvaamista
seurakuntapastorin viralla puoltaa myös se, että viime vuosina kappalaisen virkoihin on ollut
huomattavasti vähemmän hakijoita kuin seurakuntapastorin. Esimerkiksi Riihimäen
kappalaisen virkaa haki syksyllä 2020 yhteensä 7 hakijaa. Lopen seurakuntapastorin virkaa
haki syksyllä 2018 yhteensä 38 hakijaa. Kappalaisen virka ei siis nykyisellään kirkkoherran
arvion mukaan ole erityisen houkutteleva, ellei kyseessä ole tehtäviltään ja palkkaukseltaan
erityisen vaativa johtavan kappalaisen virka tai vastaava.
Päätöksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta tekee kirkkovaltuusto. Kappalaisen
viran lakkauttaminen voidaan päättää kirkkovaltuustossa yksinkertaisella enemmistöllä,
mutta uuden viran perustaminen vaatii kirkkolain 9:3§ mukaisen määräenemmistön.
Kirkkolain 9:3§ mukainen määräenemmistö merkitsee sitä, että kaksi kolmasosaa läsnä
olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä kannattaa asiaa.
Viran lakkauttamisen ja uuden viran perustamisen ajankohdaksi kirkkoherra ehdottaa
1.4.2021, jotta päätös ehtii saada lainvoiman ennen viran täyttöä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto pyytää, ettei Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli ryhdy
toimenpiteisiin Lopen seurakunnan kappalaisen viran täyttämiseksi kirkkojärjestyksen
6:14§ tarkoittamalla tavalla. Perusteluna pyynnölle on se, että seurakunnassa on
käynnissä prosessi kappalaisen viran lakkauttamisesta ja korvaamisesta
seurakuntapastorin viralla.
2) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Lopen seurakunnan kappalaisen
viran 1.4.2021 lukien.
3) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto perustaa Lopen seurakuntaan toisen
seurakuntapastorin viran 1.4.2021 alkaen. Päätös viran perustamisesta edellyttää asian
hyväksymistä kirkkovaltuustossa KL 9:3§ tarkoittamalla määräenemmistöllä.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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------------------------------------------------------------Kirkkovaltuusto §8 / 26.1.2021
Ehdotus:
1) Kirkkovaltuusto lakkauttaa Lopen seurakunnan kappalaisen viran 1.4.2021 lukien.
2) Kirkkovaltuusto perustaa Lopen seurakuntaan toisen seurakuntapastorin viran 1.4.2021
alkaen. Päätös viran perustamisesta edellyttää asian hyväksymistä kirkkovaltuustossa KL
9:3§ tarkoittamalla määräenemmistöllä.
Käsittely:
Kristiina Tuohimaa-Salminen esitti, että kirkkovaltuusto perustaisi kohdassa 2 mainitun
seurakukuntapastorin viran 1.4.2021 alkaen diakoniatyön painotuksella.
Tuohimaa-Salmisen ehdotus raukesi kannattamattomana.
Keskustelun kuluessa kirkkoherra vastasi, että valittavan seurakuntapastorin
tehtävänkuvausta voidaan käsitellä kirkkoneuvostossa uudelleen siten, että diakoniapainotus
tulee huomioitua.
Päätös:
1) ehdotuksen mukainen.
2) ehdotuksen mukainen.
Kirkkoneuvosto käsittelee seurakuntapastorin viran tehtävänkuvauksen ja sen mukaisen
työpaikkailmoituksen uudelleen huomioiden Kristiina Tuohimaa-Salmisen keskustelussa
esille nostaman ajatuksen viran painottamisesta diakoniaan.
9§

Sairaalasielunhoidon johtokunnan edustaja
Kirkkoneuvosto §10 / 12.1.2021
Lopen seurakunta tekee yhteistyötä alueellista yhteistyötä sairaalasielunhoidon
järjestämiseksi sairaanhoitopiirin alueella. Työtä koordinoi johtokunta, johon seurakunnat
asettavat jäseniä vuorotellen.
Kaudella 2019 – 2020 Lopen seurakunnan edustajana johtokunnassa on toiminut Leena
Vesto ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Kristiina Tuohimaa-Salminen.
Johtokunta on liitteen 10a mukaisesti pyytänyt Lopen kirkkovaltuustoa valitsemaan jäsenen
ja varajäsenen johtokuntaan kaudelle 2021-2022.
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee sairaalasielunhoidon johtokuntaan
kaksivuotiskaudeksi 2021–2022 yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
------------------------------------------------------------Kirkkovaltuusto §9 / 26.1.2021
Liite 9a Sairaalasielunhoidon johtokunta pöytäkirja 6.10.2020
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2021-2022
yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös: kirkkovaltuusto valitsi Sairaalasielunhoidon johtokuntaan jäseneksi Leena Veston ja
hänelle varajäseneksi Kristiina Tuohimaa-Salmisen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Jäsenten esittämät asiat
Kirkkoherra Tuomas Hynynen esitteli ideaa kunnallisvaalipaneelista kirkossa, jolloin
seurakunnan striimauslaitteita voidaan hyödyntää. Kirkkovaltuutetut pitivät ajatusta hyvänä.

11§

Valitusosoitus
Liite 11a Muutoksenhakukiellot ja valitusosoitus
Ehdotus: Liitteen mukaiset muutoksenhakukiellot ja valitusosoitus liitetään kokouksen
pöytäkirjaan.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

12§

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Pöytäkirja §11 / Liite 11a

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: 1-4, 10-12

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna (asiakaspalvelu avoinna ma-pe klo 8.00-16.15)
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, pöytäkirjan pykälät: 5-9
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
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.
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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.

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.
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