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Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

 

Aika  Tiistaina 17.12.2019     klo 18.00 – 19.15 

 

Paikka  Rautjärven seurakuntakoti 

 

Läsnä   Frosti-Nenonen, Sirpa    jäsen 

  Hammaren, Terho    varajäsen 

  Hänninen, Jyrki    jäsen 

  Ijäs, Esko     jäsen, varapj 

  Kautonen, Sirpa-Riitta    varajäsen 

Kerminen, Joel    jäsen 

  Kosonen, Tuula    jäsen 

Lappalainen, Konsta    jäsen 

Leminen, Anna-Liisa    jäsen 

Matikainen, Kirsti    jäsen 

  Mikkonen, Timo    jäsen 

  Pulkkinen, Kari    varajäsen 

  Rasimus, Antti    jäsen 

  Repo, Krista     jäsen 

  Ruokonen, Airi    jäsen 

  Räsänen, Pirkko    varajäsen 

  Saukkonen, Pertti    varajäsen 

  Soikkeli, Ella    jäsen 

Stavén, Seija     jäsen 

  Toiviainen, Marita    jäsen 

  Toiviainen, Vesa    jäsen 

  Väänänen, Maija    jäsen 

   

        Henttonen, Mirja    puheenjohtaja 

Haakana, Leena    kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja 

Häkkinen-Paananen, Kaisa    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa  Filppu, Terttu-Maija    syy: este 

Hallikainen, Siiri    syy: este 

  Hellsten, Jaana    syy: este 

Henttonen, Raija    syy: este 

Kaljunen, Mari    syy: este 

Kervinen, Miia    syy: este 

  Luukkonen, Taija    syy: este 

  Sulander, Eini    syy: este 

  Tella, Esko     syy: este 

   

§ 37 

KOKOUKSEN AVAUS 

Kvalt 

Kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen. 

 

Avauksen jälkeen kirkkoherra Leena Haakana piti alkuhartauden 
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§ 38 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kvalt 

Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille vii-

meistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitus-

taululla viikon ajan ennen kokousta. 

 

Todettiin, että kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäse-

nille 02.12.2019 ja pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 02.12.2019 – 

17.12.2019.  

 

Suoritettiin nimenhuuto, jonka jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja pää-

tösvaltaiseksi. Läsnä oli 23 valtuutettua. 

 

 

§ 39 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT 

Kvalt 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsti Matikainen ja 

Timo Mikkonen.  Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen Rautjärven 

seurakuntakodilla 

 

§ 40 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kvalt 

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjes-

tykseksi. 

 

§ 41 

KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 

Valmistelija: talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen puh. 044 7881132 kaisa.hakkinen-paana-

nen@evl.fi 

Kneuv 6/2019 22.10.2019 § 81 

Kirkolliskokouksen keväällä 2018 hyväksymät uusi kirkkolaki ja kirkko-

järjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt 

kirkkolain. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voi-

massa olevat kirkkolaki (1054/1993), kirkkojärjestys (1055/1993) ja kir-

kon vaalijärjestys (1056/1993) kumotaan. Uudistus edellyttää seurakun-

nalta kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittämistä. 

Uuteen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on tehty huomattavan paljon 

rakennetta ja pykälänumerointia koskevia muutoksia. Kirkkovaltuuston 

ja yhteisen kirkkovaltuuston tehtävistä, päätösvallan siirtämisestä ja pää-

töksenteon edellytyksistä säädetään kirkkolain 3 luvussa. Kirkkojärjes-
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tyksen 3 luvussa säädetään kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuus-

ton jäsenistä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä kirkkoval-

tuuston koolle kutsumisesta, kutsusta, läsnäolovelvollisuudesta ja puhe-

oikeudesta. Kirkkovaltuustoa koskevat soveltuvin osin myös kirkkolain 

ja kirkkojärjestyksen 10 lukujen säännökset hallintoasiassa noudatetta-

vasta menettelystä ja päätöksenteosta. Hallintoasiassa noudatettavaan 

menettelyyn sovelletaan kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan muun muassa 

hallintolakia. Päätöksentekoa ja menettelyä ohjaavat myös hallinnon 

yleiset periaatteet. Kirkkolain 2 luvun kielisäännöksiä sovelletaan kai-

kissa kirkon viranomaisissa. 

Kirkkolain 10 luvun 8 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkko-

valtuusto hyväksyy itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksessä määrä-

tään toimielimen hallinnosta ja menettelytavoista. Työjärjestystä koske-

vien säännösten mukaan työjärjestykseen tulee ottaa määräykset varajä-

senen kutsumisesta sekä pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta. Li-

säksi työjärjestyksessä voidaan määrätä mm. esittelystä, puheenvuorojen 

pituudesta yksittäisissä asioissa, tiedoksiantojen vastaanottamisesta sekä 

seurakunnan osa-alueen edustajan läsnäolo- ja puheoikeudesta.  

Työjärjestykseen sisällytetään vain kirkkovaltuuston hallinnon ja menet-

telytapojen kannalta tarpeelliset määräykset. Kirkkolain ja kirkkojärjes-

tyksen säännöksiä ei työjärjestyksessä toisteta. Selkeyden ja käytettävyy-

den vuoksi työjärjestyksen on kunkin pykälän alle listattu asiaa koskevia 

lainkohtia.  

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväk-

syy itselleen työjärjestyksen oheisen liitteen (liite nro 2) mukaisena.  

 

Kneuv Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 
 Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

Kvalt Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
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§ 42 

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ 

Valmistelija: talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen puh. 044 7881132 kaisa.hakkinen-paana-

nen@evl.fi 

Kneuv 6/2019 22.10.2019 § 82 

 

Kirkolliskokouksen keväällä 2018 hyväksymät uusi kirkkolaki ja kirkko-

järjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt 

kirkkolain. Kirkkohallitus tulee erikseen tiedottamaan säädösten voi-

maantulosta. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voi-

massa olevat kirkkolaki (1054/1993), kirkkojärjestys (1055/1993) ja kir-

kon vaalijärjestys (1056/1993) kumotaan. Uudistus edellyttää itsenäi-

seltä seurakunnalta kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämistä.  

Uuden kirkkolain 3 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto määrää päätös-

vallan siirrosta ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston ohjesääntö on alistet-

tava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkolakiin ja kirkkojärjestyk-

seen on tehty huomattavan paljon rakennetta ja pykälänumerointia kos-

kevia muutoksia. Päätösvallan siirtämisestä ja kirkkoneuvoston tehtä-

vistä säädetään kirkkolain 3 luvussa. Kirkkojärjestyksen 3 luvussa sää-

detään kirkkoneuvoston jäsenistä, tehtävistä, kokouksen koolle kutsumi-

sesta ja siellä läsnäolo- ja puheoikeutetuista sekä kirkkoneuvoston alai-

sista johtokunnista. Kirkkoneuvostoa koskevat soveltuvin osin myös 

kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 10 lukujen säännökset hallintoasiassa 

noudatettavasta menettelystä ja päätöksenteosta. Hallintoasiassa nouda-

tettavaan menettelyyn sovelletaan uuden kirkkolain 10 luvun 1 §:n mu-

kaan muun muassa hallintolakia. Päätöksentekoa ja menettelyä ohjaavat 

myös hallinnon yleiset periaatteet. Kirkkolain 2 luvun kielisäännöksiä 

sovelletaan kaikissa kirkon viranomaisissa. 
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Kirkkoneuvoston ohjesääntöön sisällytetään vain tarpeelliset määräyk-

set. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännöksiä ei toisteta. Selkeyden ja 

käytettävyyden vuoksi ohjesääntöön on kunkin pykälän alle listattu asiaa 

koskevia lainkohtia.  

Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että  

a) kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön (liite 

nro 3), jolla kumotaan kirkkovaltuuston 12 päivänä joulukuuta 

2006 hyväksytty ja tuomiokapitulin 30 päivänä tammikuuta 2007 

vahvistettu ohjesääntö 

b)  lähettää ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

Kvalt Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

§ 43 

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020 

Valmistelija: talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen puh. 0447881132, kaisa.hakkinen-paana-

nen@evl.fi 

Kneuv 7 72019 19.11.2019 § 91 

Esityslistan liitteenä (liite nro 1) on ehdotus vuoden 2020 toimintasuun-

nitelmaksi ja talousarvioksi. Ehdotus on laadittu pääluokittain ja tehtävä-

alueittain ja se sisältää vertailun vuoden 2018 tilinpäätökseen sekä vuo-

den 2019 talousarvioon. Ehdotus sisältää myös tuloslaskelman, rahoitus-

laskelman ja taloussuunnitelmat vuosille 2021 – 2022.  

Vuoden 2020 talousarvion vuosikate on euroa 214 636 alijäämäinen. 

Toimintatuotot ovat 223 095 euroa, toimintakulut – 2 072 350 euroa, ra-

hoitustuotot ja –kulut yhteensä 1 634 619 euroa.  Tulos on alijäämäinen 

385 815 euroa. 

 

Khra ja 
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talousp Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 

hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020 sekä ta-

loussuunnitelmat vuosille 2021 – 2022 oheisen liitteen mukaisena. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  

 

  
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
 

Kvalt Päätös  

Kirkkovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 

2020 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021 – 2022 oheisen liitteen (liite 

nro 3) mukaisena. 

 

 

§ 44 

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2020 

Valmistelija: talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen puh. 0447881132, kaisa.hakkinen-paana-

nen@evl.fi 

Kneuv 7/2019 19.11.2019 § 92 

Talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 sekä talous-

suunnitteluvuosille 2021 – 2022 on esityslistan liitteenä (liite nro 2). 

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 

hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020 oheisen liit-

teen mukaisena. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  

  
 Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

Kvalt Päätös  

Kirkkovaltuusto hyväksyi hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 

2020. 
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§ 45 

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kvalt 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.15. 

 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

 

  Mirja Henttonen  Kaisa Häkkinen-Paananen 

  puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

   

   

  Rautjärven seurakuntakodilla 17.12.2019       

 

 

 

 

  Timo Mikkonen  Kirsti Matikainen 

  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 

Tarkastettu pöytäkirjan on asetettu nähtäville Ruokolahden seurakunnan 

ilmoitustaululle 17.12.2019 ja pidetty nähtävillä Ruokolahden kirkkoher-

ranvirastossa 18.12.2019–16.1.2020. 
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Ruokolahden seurakunta 

 VALITUSOSOITUS 

 Kirkkovaltuusto  Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä 
 17.12.2019  § 45 
 
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 han-
kintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  
 
Pöytäkirjan pykälät:   
§ 37, § 38, § 39, § 40, § 45 
 
 

 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom.n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  
2. Muun lain mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mu-
kaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu 
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.  

 
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:  
 
 
 

    
 
HANKINTAOIKAISU 

Hankintaoikai-
sun tekeminen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä 
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).  
 

Toimitusosoite 
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.  
Ruokolahden seurakunta Käyntiosoite: Satamatie 1, 56100 Ruokolahti 
Postiosoite: Satamatie 1 56100 Ruokolahti 
Telekopio: 
Sähköposti: srk.ruokolahti@evl.fi 
 

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä 
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katso-
taan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaan-
ottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa 
esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh-
dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, 
lähetin välityksellä tai sähköisesti. 
 

Hankintaoikai-
sun 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 

Valitus- 
viranomainen 
ja valitusaika 

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

• Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat), 

400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset). 
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Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde) 
Faksi: 029 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: § 41, § 43, § 44 
 
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 
 
30 päivää 
 

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

• Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: § 42 
 
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Mikkeli 
Postiosoite: PL 122m 50101 Mikkeli 
Telekopio: fax 015 321 6016 
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi 
 

 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 

 • Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki 
Telekopio: 09-1802 350 
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 
 

30 päivää 
 
 
 
 
 
 

 

Muutoksenhaku-
ajan laskeminen 

 

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asian-
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä taval-
lista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettä-
misestä. 
 

  
Valitus markkinaoikeuteen 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta 
päätöksestä valitusosoituksineen.  
 
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 
tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut 
tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.  
 
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä 
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös 
tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 
 
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lä-
hettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saa-
puneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolait-
teessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esi-
tetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh-
dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 
 
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkina-
oikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun 
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua 
koskevassa kohdassa.  

 
Markkinaoikeuden yhteystiedot                                                                                                                   
 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 
 
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Telekopio: 029 56 43314 
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:kirkkohallitus@evl.fi
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi


RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA                        PÖYTÄKIRJA 5/2019 

Kirkkovaltuusto                       17.12.2019   10(10) 

Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hal-
lintotuomioistuimet. 
 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
– valittajan nimi ja kotikunta 
– postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot 
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä 
– 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. 
 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai han-
kintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkina-
oikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla 
tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan 
halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää han-
kintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 

Valitus-  
asiakirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitus-
asiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  

 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 
tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2050 €. Käsit-
telymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos 
hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. 

 

 
 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  
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