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Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

 
Aika Tiistaina 30.3.2021 klo 17.00 – 19.57 
   
Paikka Sähköinen kokous, Teamsilla 
 
Läsnäolo: Jäsenet  läsnä  poissa varajäsen  läsnä 

Seija Stavén, varapj, x  Miia Kervinen  
Sirpa Frosti-Nenonen  x Taija Luukkonen x 
Jyrki Hänninen x  Esko Tella 
Konsta Lappalainen x  Pertti Saukkonen 
Anna-Liisa Leminen x  Pirkko Räsänen 
Antti Rasimus x  Timo Mikkonen 
Airi Ruokonen x  Kirsti Matikainen 
Marita Toiviainen x  Ella Soikkeli 

 
Timo Kälviäinen x kirkkoneuvoston puheenjohtaja, 

    vs. kirkkoherra 
 Muut paikalla olleet: 

 
Mirja Henttonen x poistui klo 18.45   kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Esko Ijäs  x kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 
Sari Toikka  x talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 
Poissa            Sirpa Frosti-Nenonen  syy: este 

Leena Haakana  syy: opintovapaa 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
  
 

Timo Kälviäinen       Sari Toikka  
puheenjohtaja     pöytäkirjanpitäjä 

      
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 
   

Ruokolahdella 30.3.2021   
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätteeksi. Pöytäkirja luettiin ja läsnäolevat kirk-
koneuvoston jäsenet yksimielisesti hyväksyivät pöytäkirjan. 

 
 

Pöytäkirja nähtävillä 31.3. – 15.4.2021 Ruokolahden kirkkoherranvirastossa ja seura-
kunnan nettisivuilla. Asetettu nähtäville 31.3.2021   
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KÄSITELLYT ASIAT §20 – §31 
 
§ 20 
KOKOUKSEN AVAUS 
Kneuv 

Puheenjohtaja Timo Kälviäinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 
 
§ 21 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kneuv 
  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
§ 22 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
Kneuv 

Pöytäkirjan tarkastajia ei valittu, koska pöytäkirja tarkastetaan kokouk-
sen lopuksi. Pöytäkirja luetaan ja kaikki kokouksen osallistujat hyväksy-
vät pöytäkirjan. 
 

§ 23 
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Kneuv 

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksek-
si siten, että muihin asioihin lisättiin aiheet: Seppeltenlaskijat Veteraani-
päivään 27.4.2021 ja Kaatuneitten muistopäivään 16.5.2021,  Ruokolah-
den kunnan 450-vuotisjuhlatoimikunta, Seurakunnan juhlavuosi, Tie- ja 
opastekyltit/ -taulu kirkonmäellä ja kappelin luona, Luonto/historiapolun 
opastaulu, tiekirkko, Ruokolahden seurakuntakodin ja kappelin asiakas-
vessojen käyttöönoton sähkölukot, Ympäristödiplomi ja Leirikeskus 
Kauniskallion hinnasto. 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 
 
§ 24 
MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN SUOMEN LÄHETYSSEURALLE JA UUSI 
NIMIKKOSOPIMUS 
Valmistelija: vs. kirkkoherra Timo Kälviäinen, puh 044 756 7608, timo.kalviainen@evl.fi 
 
Kneuv Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa 26.1.2021 käsiteltiin lähetys-

työn määrärahojen jakaantumista lähetysjärjestöjen kesken. Suomen Lä-
hetysseuran osalta määräraha jätettiin jakamatta, koska nimikkosopimus 
Titta Hämäläisen työn tukemisesta Suomen Lähetysseuran kautta päättyi 
vuoden 2020 lopussa. 

  
 Suomen Lähetysseuran kanssa on keskusteltu uudesta nimikkosopimuk-

sesta. Suomen Lähetysseura ehdottaa nimikkokohteeksi Tansaniassa teh-
tävää vammaistyötä Usambaran alueella. Tukisumma olisi 5000 euroa 
vuodessa. Kirkkoherra Leena Haakana, lähetyssihteeri Raili Tervonen ja 
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lähetystyön pappi Timo Kälviäinen kannattavat tätä kohdetta sekä tuki-
summaa. Tukisumma on pienempi kuin oli Titta Hämäläisen tukisumma. 
Koronaepidemia vaikuttaa myös lähetyskannatukseen, joten pienempää 
summaa voidaan pitää perusteltuna.  

 
 Talousarviomääräraha jaetaan vuonna 2021 vuoden 2020 tapaan.  
 
Khra Kirkkoneuvosto päättää 
 

a) jakaa vuoden 2021 lähetystyön määrärahasta 8 700 euroa Suomen 
Lähetysseuralle   
 

b) solmia Suomen Lähetysseuran kanssa nimikkosopimuksen Tansa-
niassa Usambaran alueella tehtävän vammaistyön tukemiseksi 5 000 
eurolla vuodessa. Sopimuksen allekirjoittaa seurakunnan puolesta vs. 
kirkkoherra Timo Kälviäinen ja lähetyssihteeri Raili Tervonen 

 
Päätös  Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 
 
 
§ 25 
SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi 

Kneuv 
Esityslistan liitteenä (liite nro 1) on seurakunnan tilinpäätöskirja vuodel-
ta 2020, joka sisältää toimintakertomuksen ja seurakunnan sekä hautain-
hoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Ruokolahden seura-
kunnan tilikauden tulos on 178 027,18 euroa ylijäämäinen, vuosikate on 
+336 332,09 euroa. 
 
Vuoden 2020 talousarvioissa on Rautjärven huoltorakennuksen arvioksi 
vahvistettu 140 000 euroa. Tämän kohteen kustannukset ovat ylittäneet 
vahvistetun arvion. Ylityksistä ei ole tehty talousarvion muutosta vuonna 
2020, ja tästä syystä kulujen ylityksestä raportoidaan vasta nyt tilinpää-
töksen yhteydessä. Syynä mm. henkilövaihdos alkutalvesta.  
Talousarvio on tehty vuoden 2019 tietojen perusteella ja tämän jälkeen 
huoltorakennuksen suunnitelmia on täydennetty sekä kustannustasossa 
on ollut muutoksia. Lisäkuluja on tullut mm. perustus- ja valutöistä,  
urakan ulkopuolisista lisätöistä sekä erilaisista rakennusliittymistä. Vuo-
den 2020 tilinpäätöksessä Rautjärven huoltorakennuksen kustannukset 
ovat 199 161,91 euroa. Rakennus valmistuu keväällä 2021. 

 

 Talousp Kirkkoneuvosto päättää 
 
  a) hyväksyä tilinpäätökset vuodelta 2020 
 
  b) antaa ne tilintarkastajille tarkastettavaksi; sekä 
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  c) jättää tilinpäätökset kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 
 
 Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 §:n nojalla. 
 
 
§ 26 
TILIEN KÄYTTÖOIKEUDET   
Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi 

Kneuv Taloussäännön 7 §:n mukaisesti pankkitilien käyttövaltuuksista päättää 
kirkkoneuvosto.  
Aiemman kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti pankkitilien käyttöval-
tuudet on poistettu Kaisa Häkkinen-Paanaselta ja myönnetty talouspääl-
likkö Sari Toikalle. 

 
Kneuv 7/2020 24.11.2020 §82 
Taloussäännön 7 §:n mukaisesti pankkitilien käyttövaltuuksista päättää 
kirkkoneuvosto. 

 
Khra Kirkkoneuvosto päättää peruuttaa pankkitilien käyttövaltuudet talous-

päällikkö Kaisa Häkkinen-Paanaselta 1.11.2020 alkaen ja myöntää laajat 
pankkitilien käyttövaltuudet talouspäällikkö Sari Toikalle 9.11.2020 al-
kaen. 

 
Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
 

 
Kneuv 2/2021 30.3.2021 §26 
 

  On käynyt ilmi, että tileille on jäänyt perumatta ja poistamatta käyttöoi-
keuksia, joille ei ole enää tarvetta ja ne eivät ole ajankohtaisia. Toimin-
nan kannalta on hyvä, että tileille on käyttöoikeudet talouspäällikön li-
säksi kirkkoherralla. 

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää peruuttaa Oma Säästöpankin Ruokolahden seu-
rakunnan pankkitilien käyttöoikeudet Juhani Liimatalta sekä Timo 
Paukkalalta, ja myöntää laajat pankkitilien käyttövaltuudet kirkkoherra 
Leena Haakanalle 31.3.2021 alkaen.  

 
 Kirkkoneuvosto päättää peruuttaa OP Etelä-Karjalan Ruokolahden seu-

rakunnan pankkitilin käyttöoikeudet Juhani Liimatalta 31.3.2021 alkaen. 
 

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Ruokolahden seurakunnan Nordean 
pankkitileille laajat käyttövaltuudet kirkkoherra Leena Haakanalle 
31.3.2021 alkaen. 

 
Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
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§ 27 
KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN IT-ALUEEN JOHTOKUNNAN VARAJÄSEN 
Valmistelija: vs. kirkkoherra Timo Kälviäinen, puh 044 756 7608, timo.kalviainen@evl.fi 

 

Kneuv Kouvolan seurakuntayhtymän IT-alueen johtokunnan Ruokolahden seu-
rakunnan jäseneksi on valittu kaudelle 2019 – 2022 hautausmaanhoitaja 
Arto Sikiö ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi talouspäällikkö 
Kaisa Häkkinen-Paananen. (Kirkkovaltuusto 5/2018 § 44) Kaisa Häkki-
nen-Paanasen erottua talouspäällikön virasta tulee valita uusi varajäsen 
Kouvolan seurakuntayhtymän IT-alueen johtokuntaan kaudelle 2021 – 
2022. 

 
Kneuv 6/2018 21.11.2018 § 87 
Kouvolan seurakuntayhtymän IT-alueen nykyisen johtokunnan toimi-
kausi päättyy 31.12.2018 ja IT-alueen johtosäännössä todetaan, että 
muiden seurakuntien, johon Ruokolahti kuuluu, kirkkovaltuustot valitse-
vat, kukin vuorollaan nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä It-
aluekeskuksen johtokuntaan toimikaudekseen (2019–2022) yhden viran-
haltija- tai luottamushenkilöjäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäse-
nen. 
Ruokolahden seurakunta on nyt aakkosjärjestyksessä vuorossa valitse-
massa IT-aluekeskuksen johtokuntaan oman jäsenensä ja tälle henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 
 

Tpääl Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee IT-
aluekeskuksen johtokunnan Ruokolahden seurakunnan jäseneksi kaudel-
le 2019–2022 hautausmaanhoitaja Arto Sikiön ja hänelle henkilökoh-
taiseksi varajäseneksi talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paanasen. 

 
Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
  

Kvalt 5/2018 17.12.2018 § 44 

 Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 
 
Kneuv 2/2021 30.3.2021 §27 

Khra Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kouvolan seu-
rakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunnan Ruokolahden seurakun-
nan jäsenen hautausmaanhoitaja Arto Sikiön henkilökohtaiseksi varajä-
seneksi talouspäällikkö Sari Toikan kaudelle 2021 - 2022. 

 
Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
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§ 28 
TIETOLIIKENNEKAAPELEIDEN SIJOITTAMINEN MAA-ALUEELLE 
Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi 

Kneuv BLC rakentaa valokuituverkon Ruokolahden kunnan keskustaajamaan.  
 
 BLC (Blue Lake Communications Oy) pyytää lupaa tietoliikennekaape-

leiden sijoittamiseen auraamalla ja/ tai kaivamalla. Sijoituspaikat ovat: 
 Opistontie 
 Rek.no: Tila 700-463-3-59 Pappila   
 ja 
 Vennonmäentie 
 Rek.no: Tila 700-463-3-59, Pappila 
 sekä 
 Veistopolku 
 Rek.no: Tila 700-463-3-20, Kirkkomäki (nämä kaikki liitteessä 2). 
 

Kaapelireitit tehdään lupien liitteinä olevien karttojen mukaisesti. 
Asennuskustannuksista vastaa luvan hakija (BLC). 

 
Talousp Kirkkoneuvosto päättää myöntää luvat tietoliikennekaapeleiden sijoitta-

miseen maa-alueille Tietoliikennekaapeleiden sijoittaminen maa-alueelle 
-lupien liitekarttojen mukaisesti. Sijoituspaikat ovat Opistontie, Rek.no: 
Tila 700-463-3-59 Pappila ja Vennonmäentie, Rek.no: Tila 700-463-3-
59, Pappila sekä Veistopolku, Rek.no: Tila 700-463-3-20, Kirkkomäki.   

 
Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 
  

 
§ 29 
SAAPUNEET KIRJEET JA ASIAKIRJAT 
Valmistelija: vs. kirkkoherra Timo Kälviäinen, puh 044 756 7608, timo.kalviainen@evl.fi 
 
Kneuv  Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 

(Yleiskirjeet 2021 - evl.fi) 
 
1/2021 Asiakirjojen pysyväissäilytys yksinomaan sähköisessä muodossa 
2/2021 Piispainkokous on päättänyt useista pappisvirkaan liittyvistä tut-
kinnoista 
3/2021 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 
31.12.2020 
4/2021 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2021 
5/2021 Hiilineutraalisuusavustus 2021-2023 
6/2021 Ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain muu-
toksesta 
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Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: 
(Yleiskirjeet - evl.fi) 

  ei uusia kirjeitä 
 

Khra Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. 

 

 Päätös Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi. 

  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla 

 
§ 30 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Kneuv 

Seppeltenlaskijat Veteraanipäivään 27.4.2021 ja Kaatuneitten muis-
topäivään 16.5.2021 
Seurakunnan edustajat seppeltenlaskussa Ruokolahdella molemmissa 
päivissä ovat Konsta Lappalainen ja Mirja Henttonen. 
 
Rautjärven Veteraanipäivän lyhyen tervehdyksen kirjoittaa Timo Käl-
viäinen. Kaatuneitten muistopäivänä seppeltenlaskija Rautjärvellä Timo 
Mikkonen (pyydetään Timoa)  ja Simpeleellä Seija Stavén. 
 
Ruokolahden kunnan 450-vuotisjuhlatoimikunta 
Keskusteltiin aiheesta. Käsitellään toukokuun kirkkoneuvoston kokouk-
sessa. 
 
Seurakunnan juhlavuosi 
Keskusteltiin aiheesta. Käsitellään toukokuun kirkkoneuvoston kokouk-
sessa. 
 
Tie- ja opastekyltit/ -karttataulu kirkonmäellä ja kappelin luona 
Keskusteltiin aiheesta.  
 
Luonto/historiapolun opastaulut maastossa 
Keskusteltiin aiheesta. 
 
Tiekirkko 
Keskusteltiin aiheesta. 
 
Leirikeskus Kauniskallion hinnasto. 
Keskusteltiin aiheesta. 
 
Ympäristödiplomi  
Keskusteltiin aiheesta. 
 
Ruokolahden seurakuntakodin ja kappelin asiakasvessojen käyt-
töönottoon sähkölukot  
Keskusteltiin aiheesta. Huomioitu vuoden 2021 talousarviossa. 

  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
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§ 31 
MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kneuv 

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja  
päätti kokouksen klo 19.57. 

  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
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Ruokolahden seurakunta 

Kirkkoneuvosto 

30.3.2021 § 31 

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: § 20 - § 23, § 25 - § 27, § 29 - § 31 

 

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: § 24, § 28  

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pöytäkirjan pykälät § 24, § 28 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 

•  Ruokolahden kirkkoneuvosto  

Käyntiosoite: Satamatie 1, 56100 RUOKOLAHTI 
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Postiosoite: Satamatie 1, 56100 RUOKOLAHTI 

Sähköposti: srk.ruokolahti@evl.fi 

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.  

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

teystiedot 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 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. 

 
 


