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Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

 

Aika Tiistaina 30.6.2020 klo 17 – 18:02 

   

Paikka Kauniskallion leirikeskus, Kauniskalliontie 88, 56120 Salosaari 

 

Läsnäolo: Jäsenet  läsnä  poissa varajäsen  läsnä 

Seija Stavén, varapj, x  Miia Kervinen  

Terho Hammarén  x Sirpa Frosti-Nenonen 

Jyrki Hänninen x  Esko Tella 

Konsta Lappalainen x  Pertti Saukkonen  

Anna-Liisa Leminen  x Pirkko Räsänen x 

Antti Rasimus x  Timo Mikkonen 

Airi Ruokonen x  Kirsti Matikainen 

Marita Toiviainen x  Ella Soikkeli 

 

Leena Haakana  kirkkoneuvoston puheenjohtaja 

  

 Muut paikalla olleet: 

 

Mirja Henttonen  kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Esko Ijäs   kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

Kaisa Häkkinen-Paananen  talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa            

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

  

 

Leena Haakana  Kaisa Häkkinen-Paananen  

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

   

Ruokolahdella 30.6.2020 

 

 

 

Antti Rasimus  Airi Ruokonen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

Pöytäkirja nähtävillä 1.7.–14.7.2020 Ruokolahden kirkkoherranvirastos-

sa sekä seurakunnan nettisivuilla. Asetettu nähtäville 30.6.2020. 
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KÄSITELLYT ASIAT  § 34 – § 47 

 

 

§ 34 

KOKOUKSEN AVAUS 

Kneuv 

Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 

 

§ 35 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kneuv 

  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 36 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Kneuv 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Rasimus ja Airi Ruokonen. Pöy-

täkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen Kauniskallion leirikeskuksessa. 

§ 37 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kneuv 

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksek-

si. 

 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

§ 38 

LAUSUNTO 2. SEURAKUNTAPASTORIN MÄÄRÄAIKAISTA VIRKAA HAKENEISTA 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana puh. 0447881124, leena.haakana@evl.fi 

Kneuv 

 Kirkkoneuvosto kokouksessaan 3/2020 26.5.2020 § 29 päätti pyytää 

tuomiokapitulia avaamaan 2. seurakuntapastorin viran hakuun ja täyttä-

mään viran 10.8. alkaen tai sopimuksen mukaan vuoden 2022 loppuun. 

Virassa on 4 kk koeaika, virkaan valittavalta toivotaan yhteistyökykyä, 

joustavuutta ja osaamista nuoriso-, varhaisnuoriso- ja rippikoulutyössä. 

Hakijalla toivotaan olevan jo pappisvihkimys. Palkkaus on kirkon ylei-

sen virka- ja työehtosopimuksen mukainen (vaativuusryhmä 601). Vir-

kaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilas-

taan sekä rikosrekisteriote. 

 Hakuaika virkaan päättyi 15.6. klo 15. Määräaikaan mennessä virkaa 

hakivat Antti Björklund, Pia Lehtinen, Eeva-Maria Muurman, Jani Mä-
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kitalo, Severi Sutinen ja Minna Teräväinen. Heistä Jani Mäkitalolla ja 

Minna Teräväisellä on pappisvihkimys. Koska hakuilmoituksessa ni-

menomaisesti mainittiin, että hakijalla toivotaan olevan jo pappisvihki-

mys, niin haastateltaviksi kutsuttiin henkilöt, joilla on pappisvihkimys, 

eli Jani Mäkitalo ja Minna Teräväinen. 

Haastatteluryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra Leena Haakana, kirkko-

valtuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen, kirkkovaltuuston varapu-

heenjohtaja Esko Ijäs, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seija Stavén 

ja sihteerinä talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen, haastatteli hei-

dät 23.6. Molemmilla haastateltavilla on lähes yhtä pitkä työkokemus 

seurakuntapastorin tehtävistä (Janilla 6 kk 23 pv ja Minnalla 5 kk 24 pv). 

Janilla on pidempi kokemus kesäteologin tehtävistä (Janilla 8 kesää ja 

Minnalla 3 kesää). Molempien nykyisen määräaikaisen seurakuntapasto-

rin viran työalana on kasvatus. Molemmat suoriutuivat haastattelusta 

hyvin ja ovat soveltuvia avoinna olevaan tehtävään. Janilla on paremmat 

sosiaalisen median käyttötaidot, joka on merkittävä taito nuorispapin 

tehtävissä. Haastatteluryhmä katsoi myös, että Jani on soveltuvampi 

Ruokolahden seurakunnan nykyiseen työyhteisöön. Haastatteluryhmä 

esittää kirkkoneuvostolle, että haastateltavat laitetaan seuraavaan järjes-

tykseen: 

1. Jani Mäkitalo 

2. Minna Teräväinen 

 

Khra  KL 6:11 §:n mukaisena lausuntona kirkkoneuvosto toteaa, että 

 

a) molemmat haastatellut ovat soveltuvia avoinna olevaan tehtävään, 

mutta 

b) kirkkoneuvosto asettaa etusijalle Jani Mäkitalon ja toiselle sijalle 

Minna Teräväisen. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
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§ 39 

PUUKAUPPA  

Valmistelija Kaisa Häkkinen-Paananen, puh 0447881132, kaisa.hakkinen-paananen@evl.fi  

Kneuv 

Metsänhoitoyhdistys pyysi tarjouksia puukaupasta tilalla 700-415-14-73 

17.5 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Metsäliitto 

Osuuskunta, Stora-Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Versowood Oy. 

Liitteenä metsänhoitoyhdistyksen tekemä tarjousvertailu (liite nro 2). 

Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Juhani Simpa-

sen tekemän vertailulaskelmien mukaan ja ottaen huomioon ostajien mit-

ta- ja laatuvaatimuksen, hän suosittelee Versowood Oy:n tarjouksen hy-

väksymistä 

Talousp Kirkkoneuvosto valitsee leimikon 04-610-056F-20 puukaupan toteutta-

jaksi Versowood Oy:n ja hyväksyy Versowood Oy:n ostotarjouksen. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

§ 40 

RAUTJÄRVEN HUOLTORAKENNUKSEN URAKKATARJOUKSET 

Valmistelija Kaisa Häkkinen-Paananen, puh 0447881132, kaisa.hakkinen-paananen@evl.fi  

Kneuv 

Rautjärven huoltorakennuksen tarjoukset on pyydetty toimittamaan seu-

rakuntaan elokuu alkuun mennessä. Arto Teräväinen on valmistellut tar-

jouksia ja ollut asiantuntijana mukana prosessissa. 

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa Arto Teräväisen ja Arto Sikiön valit-

semaan urakoitsijan tarjousten perusteella. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

§ 41 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.5.2020 

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

paananen@evl.fi 

Kneuv 

  Talousarvion toteumavertailut ovat esityslistan liitteenä (liite nro 2). 

 

 Talousp Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvion toteumavertailut 

 

mailto:kaisa.hakkinen-paananen@evl.fi
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 Päätös Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi. 

 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
§ 42 

TALOUSARVIOKEHYKSET VUODELLE 2021 

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

paananen@evl.fi 

Kneuv 

Vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadin-

taa varten kirkkoneuvoston tulee päättää talousarviokehyksistä ja antaa 

talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. 

Kehykset osoittavat sen liikkumavaran, jonka puitteissa toimintayksi-

köiden tulee laatia omat talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitel-

maehdotuksensa. Liitteenä talousarvion laadintaohje (liite nro 3). 

 

Tpääl Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion laadinta-

ohjeen. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

§ 43 

VEROPROSENTTI VUODELLE 2021 

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

paananen@evl.fi 

Kneuv 

Kirkkolain 15. luvun (KL 15:2 §) mukaisesti seurakunnan jäsenten tulee 

osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan teh-

tävän toteuttamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväk-

symän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen 

suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.  

Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkolain 15 luvun 2 pykä-

län mukaan. Kirkkovaltuuston päätös seuraavan vuoden tuloveroprosen-

tin suuruudesta on lähetettävä verohallinnolla viimeistään 17.11. men-

nessä (Laki Verotusmenettelystä 11 luku 91 a §). 

Tuloveroprosentti vuonna 2020 on 1,75 %.  

Talousarvioon on arvioitu vuodelle 2020 kirkollisverotulokertymäksi 

1 612 667,00 euroa. Kirkollisverotulokertymä on 31.5.2020 asti 785 138 
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euroa euroa, joka on 48,8 prosenttia talousarviosta. Alla olevassa 

taulukossa on esitetty verotulokertymä ajalta tammikuu-toukokuu 

vuosilta 2019 ja 2020. Verotulokertymä on ollut 4,14 %:ia alhaisempi 

vuonna 2020 kuin vuonna 2019. 

Kuukausi 2020 2019 erotus 

Tammikuu 174 261 € 173 668 € -0,34 % 

Helmikuu 162 753 € 179 266 € 9,21 % 

Maaliskuu 141 673 € 143 487 € 1,26 % 

Huhtikuu 144 912 € 154 211 € 6,03 % 

Toukokuu 161 539 € 168 416 € 4,08 % 

Yhteensä 785 139 € 819 049 € 4,14 % 

 

Seurakunnan jäsenmäärä vähenee noin 2-3 prosenttia vuodessa sekä 

jäsenrakenne eläköityy. Nämä molemmat tekijät pienentävät 

seurakunnan verotulokertymää tulevaisuudessa. Tuloveroprosentin 

pysyessä samana, verotulokertymä vähenee, jolloin seurakunnan 

talouden tasapainottamiseksi tulee seurakunnan kuluja karsia. 

Ruokolahden seurakunta on tehnyt aikaisempina vuosina ylijäämäisiä 

tilinpäätöksiä, jolloin on mahdollista tehdä alijäämäinen talousarvio. 

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 tu-

loveroprosentiksi vahvistettaisiin 1,75 %. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

§ 44 

PÄIVÄKERHORYHMIEN KOKO 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana puh. 0447881124, leena.haakana@evl.fi 

Kneuv 

Varhaiskasvatuksen työryhmässä on nostettu esiin tarve määritellä päi-

väkerhoryhmien enimmäiskoko. Vastaavan lastenohjaajan Suvi Vennon 

ehdotus päiväkerhoryhmän maksimikooksi on 8 lasta yhden ohjaajan 

kerhossa ja 16 lasta kahden ohjaajan kerhossa. Toimitilojen koko vaikut-
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taa kerhoryhmän maksimikokoon. Sekä Kompassissa että Kivitaskussa 

on 16 paikkaa lasten pöydissä.  

Kirkkohallituksen varhaiskasvatuksen tiimin linjauksen mukaan (Ryh-

mäkokosuositus 2020) ”yhdellä ohjaajalla voi olla korkeintaan 10-12 

lasta, kahdella ohjaajalla 15-18 lasta. Kun lapsiryhmässä on mukana 3–

vuotiaita ja ohjaajia on kaksi (2), on nähty hyväksi asettaa ylärajaksi 12 

lasta. Yhden (1) ohjaajan ryhmässä, jossa on mukana 3-vuotiaita, voi ol-

la vain 8-10 lasta. Jos ryhmässä on vain 3-vuotiaita, ryhmäkooksi suosi-

tellaan 6 lasta. Mikäli 3-vuotiaiden kerhokerta kestää 1-1,5 tuntia, ryh-

mässä voi olla 7-8 lasta. ” 

Kun kerholaisten enimmäismäärä ohjaajaa kohden määritellään jousta-

vasti, on mahdollista huomioida myös lapsiryhmien erilaisuus ja käyttää 

tilannekohtaista harkintaa.  

Ryhmille on syytä määritellä myös minimikoko, mitä pienemmällä il-

moittautujamäärällä ryhmää ei käynnistetä. 

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää päiväkerhoryhmien koosta seuraavasti: 

a) yhden ohjaajan kerhossa voi olla enintään 8-10 lasta 

b) kahden ohjaajan kerhossa voi olla enintään 16 lasta 

c) 3-vuotiaiden kerhossa voi olla enintään 6 lasta 

d) päiväkerhoryhmää ei perusteta, jos ilmoittautuneita on vähemmän 

kuin 6 lasta 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

§ 45 

RUOKOLAHTI-SEURAN MUSEOSSA OLEVAN KRUSIFIKSIN TUTKIMUS 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana puh. 044 7881124, leena.haakana@evl.fi 

Kneuv 

FM Ilkka Pylkkö ja dos. Jukka Luoto ovat 24.6.2020 päivätyllä kirjeellä 

esittäneet Ruokolahden seurakunnalle ja Ruokolahti-seuralle, että tuki-

simme Ruokolahden museossa säilytettävän krusifiksin tutkimusta. 

Vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa on käynyt ilmi, että kristillinen 

viljely on Ruokolahdella ollut asiakirjoissa mainittua vuotta 1572 van-
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hempaa. Tämä havainto on johtanut heidät pohtimaan asiaa laajemmin-

kin ja tässä yhteydessä heidän huomionsa on kiintynyt pienikokoiseen 

puukrusifiksiin, jota säilytetään Ruokolahden museossa (RU 583). Se on 

maalaamaton ja katkelmallinen. Heidän mielestään vaikutelmaksi tulee 

se, että kyseessä olisi keskiaikainen kuvanveistotaidon tuote. Tällaisena 

se olisi mielenkiintoinen, sillä sehän edellyttäisi sitä, että se olisi siirretty 

jostain toisesta kirkosta (Viipuri?) Ruokolahdelle tai että täällä on ollut 

kirkko jo mainittua vuotta 1572 varhaisemmin.  

Taidehistorioitsijat eivät ole halunneet lausua siitä mitään varmaa ja nä-

kemykset näyttävät menevän ristiin, sillä prof. Heikki Hanka arvelee sitä 

1600-lukuiseksi, mutta muut myöhemmäksi ja lähinnä talonpoikaiseksi 

veistotaiteen luomukseksi. Tämä on väite, jota Ilkka Pylkkö ja Jukka 

Luoto eivät missään nimessä kannata. Kun taidehistorioitsijoiden käsi-

tykset eivät ole yhteneviä ja seurakunnan arkistonkaan tiedot eivät näytä 

valaisevan tämän krusifiksin ikää ja alkuperää, on heille syntynyt ajatus 

lähestyä asiaa luonnontieteiden keinoin.     

Puulaji-määrityksellä voitaisiin arvioida veistoksen alkuperää. Kotoiset 

puulajit puhuisivat paikallisen valmistuksen puolesta, jalot lehtipuut taas 

sen puolesta, että kyseessä olisi jostain Euroopasta hankittu esine. FT 

Mia Lempiäinen-Avci on lupautunut tekemään tämän analyysin osana 

Turun yliopiston tutkimushanketta. Samasta puunäytteestä voitaisiin 

tehdä radiohiiliajoitus. Se on epätarkka sikäli, että ajoituksella on usein 

laajat virherajat. Ajoitus antaisi kuitenkin selvän viitteen siitä puhutaan-

ko keskiaikaisesta vai vasta 1800-luvun taideteoksesta. Vuoden tarkkuu-

teen ajoituksessa päästäisiin dendrokronologisella tutkimuksella, mutta 

se ei ole mahdollinen veistoksen pienen koon ja arvon vuoksi. Sahaus- 

tai kairausnäyte turmelisi veistosta pahoin. 

Pylkkö ja Luoto esittävät Ruokolahden seurakunnalle veistoksen omista-

jana, että se myöntäisi luvan tutkimuksen toteuttamiseen. Analysoitava 

muutaman gramman näyte vuoltaisiin veistoksen takapuolelta sen ulko-

näköä turmelematta.  

He esittävät myös, että Ruokolahti-Seura ja Ruokolahden seurakunta 

myöntäisivät hankkeeseen 500 €:n avustuksen. Heillä yksityisinä tutki-
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joina ei ole käytössä projektirahoitusta tällaisen hankkeen toteuttami-

seen. Anottu summa on niin pieni, ettei ole juurikaan mielekästä ryhtyä 

hakemaan sitä eri kulttuurirahastoista. Yleensä ne tukevat vain laajoja ja 

usein väitöskirjan valmistamiseen tähtääviä hankkeita.  

Mia Lempiäinen-Avci voi ottaa analyysin tehtäväksi elokuussa 2020 ja 

hyvä olisi päästä tuohon radiohiiliajoitukseen myös tuolloin. Tiedossa ei 

nimittäin ole miten pitkä jono tuolla ajoituslaboratoriolla ja toisekseen 

Mia Lempiäinen-Avcin tarjoukseenkin olisi tartuttava ajoissa, sillä hä-

nen ja edustamansa hankkeen aikataulut ja painotukset voivat muuttua, 

jos työ viivästyy. 

Kaikkiaan kaavailtu hanke loisi valaistusta Ruokolahden historiaan ja 

siksi he toivovat saavansa tukea ja ymmärrystä Ruokolahti-Seuralta ja 

Ruokolahden seurakunnalta. Tuloksista tietenkin riippuu se, saavatko 

analyysit ja niiden kautta Ruokolahden krusifiksi huomiota myös taide-

historian piireissä ja kansallisesti. 

Khra Kirkkoneuvosto päättää myöntää luvan krusifiksin tutkimuksen toteut-

tamiseen ja tukee tutkimusta 300 eurolla. Seurakunta velvoittaa Pylkön 

ja Luodon raportoimaan tutkimuksen tulokset seurakunnalle. 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   

 

§ 46 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kneuv 

Tulevat kirkkoneuvoston kokoukset tiistaisin klo 17: 

22.9. Rautjärven seurakuntakoti, 20.10. Kivitasku ja 24.11. Ruokolahden 

kirkkoherranvirasto 

Tulevat kirkkovaltuuston kokoukset tiistaisin klo 18: 

13.10. Kivitasku ja 15.12. Ruokolahden seurakuntatalo.  

 

Kirkko-ooppera Tolppojen tarina etenee ja esitetään Ruokolahden kir-

kossa vuonna 2022. 

 

Vanhan hautausmaan kiviaidan korjaus kurssi 5.-6.9. 

 

Keskusteltiin Simpeleen hautausmaan hoidon tasosta. 
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Seurakuntalainen oli esittänyt kiitokset Ruokolahden hautausmaan aito-

jen vierusten siisteydestä. 

 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

§ 47 

MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kneuv 

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 18:02. 

 

 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
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Ruokolahden seurakunta 

Kirkkoneuvosto 

30.6.2020 § 47 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitus-

ta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojal-

la hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankin-

noista 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: § 34- § 37, § 38, § 40 - § 43, § 46, § 47 

 

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai-

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pöytäkirjan pykälät: § 39 § 44, § 45 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pöytäkirjan pykälät § 39 § 44, § 45 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 

•  Ruokolahden kirkkoneuvosto  

Käyntiosoite: Satamatie 1, 56100 RUOKOLAHTI 

Postiosoite: Satamatie 1, 56100 RUOKOLAHTI 
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Sähköposti: kaisa.hakkinen-paananen@evl.fi 

Pöytäkirjan pykälät: § 44, § 45 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätök-

sestä.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä 

päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-

todistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asian-

osaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-

sesti nähtäväksi. 

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-

oloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on vi-

ranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan 

käsitellä. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:  

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi  

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä  

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan 

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.  

HANKINTAOIKAISU 

Hankintaoikaisun tekeminen  

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asi-

anosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132-135 §). Han-

kintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.  

Hankintayksikkö:  

Käyntiosoite: Satamatie 1, 56100 RUOKOLAHTI 

Postiosoite: Satamatie 1, 56100 RUOKOLAHTI 

Sähköposti: kaisa.hakkinen-paananen@evl.fi 

Pykälät: § 39 

 

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankin-

tayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon kat-

sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen 

mailto:kaisa.hakkinen-paananen@evl.fi
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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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta 

muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Han-

kintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 

päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai säh-

köisesti. 

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 han-

kintayksikön hallussa.  

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 lähet-

tää  

– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

– vaatimusten perustelut 

– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yh-

teystiedot 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 päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-

misen ajankohdasta 

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuiten-

kaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilan-

teissa.  

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitus-

asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi-

raston 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 oikeudenkäyntimak-

su, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 

tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäynti-

maksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoi-

keudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos 

hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. 

 


