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Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

 

Aika  Tiistaina 8.6.2021 klo 18 - 19.57 

 

Paikka  Ruokolahden seurakuntakoti 

 

Läsnä   Henttonen, Mirja    puheenjohtaja, jäsen 

Frosti-Nenonen, Sirpa    jäsen 

  Hänninen, Jyrki    jäsen 

  Ijäs, Esko     jäsen 

  Kervinen, Miia    jäsen 

Lappalainen, Konsta    jäsen 

Luukkonen, Taija    jäsen 

  Matikainen, Kirsti    jäsen 

  Mikkonen, Timo    jäsen 

  Nissilä, Josefina    varajäsen 

Pulkkinen, Kari    jäsen 

Rasimus, Antti    jäsen 

  Ruokonen, Airi    jäsen 

Soikkeli, Ella    jäsen 

  Stavén, Seija     jäsen 

  Sulander, Eini    jäsen 

  Tella, Esko     jäsen 

Tervonen, Seppo    varajäsen 

Toiviainen, Marita    jäsen 

  Toiviainen, Vesa    jäsen 

  Väänänen, Maija    jäsen 

    

        Haakana. Leena    kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja 

Toikka, Sari     talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa  Leminen, Anna-Liisa    syy: este 

  Kaljunen, Mari    syy: este 

  Kosonen, Tuula    syy: este 

  Repo, Krista     syy: este 

  Räsänen, Pirkko    syy: este 

 

§ 12 

KOKOUKSEN AVAUS 

Kvalt 

Kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen. 

Avauksen jälkeen kirkkoherra Leena Haakana piti alkuhartauden. 

 

§ 13 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kvalt 

Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille vii-

meistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitus-

taululla viikon ajan ennen kokousta. 
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Todettiin, että kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäse-

nille 28.5.2021 ja pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 28.5.2021 – 

8.6.2021.  

 

Suoritetiin nimenhuuto, jonka jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja pää-

tösvaltaiseksi. 

 

 

§ 14 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT 

Kvalt 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jyrki Hänninen ja 

Esko Ijäs. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen Ruokolahden seu-

rakuntakodilla. 

 

§ 15 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kvalt 

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksek-

si. 

 

 

§ 16 

SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi 

Kneuv 2/2021 30.3.2021 § 25 

 

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 
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  b) antaa ne tilintarkastajille tarkastettavaksi; sekä 

 

  c) jättää tilinpäätökset kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 

 

 Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 §:n nojalla. 

 

Kvalt Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myöntää vas-

tuuvapauden tilivelvollisille. 

 

Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja 

myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. 

 

 

 

§ 17 

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN IT-ALUEEN JOHTOKUNNAN VARAJÄSEN 

Valmistelija: vs. kirkkoherra Timo Kälviäinen, puh 044 756 7608, timo.kalviainen@evl.fi 

Kneuv 2/2021 30.3.2021 § 27 

 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 

mailto:timo.kalviainen@evl.fi
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 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. 

 

Kvalt Kirkkovaltuusto valitsee Kouvolan seurakuntayhtymän IT-

aluekeskuksen johtokunnan Ruokolahden seurakunnan jäsenen hau-

tausmaanhoitaja Arto Sikiön henkilökohtaiseksi varajäseneksi talous-

päällikkö Sari Toikan kaudelle 2021 – 2022. 

 

Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

§ 18 

VUODEN 2021 TALOUSARVIOMUUTOKSET  

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi  

Kneuv 3/2021 25.5.2021 § 36 

 

 Ruokolahden seurakunnan talousarviossa vuodelle 2021 on tullut muu-

tostarpeita ja kustannusylityksiä. Kirkkoneuvoston tulee tehdä vuoden 

2021 talousarvion muutostarpeista ja kustannusylityksistä muutosesitys, 

joka viedään kirkkovaltuuston päätettäväksi. 

 

a) Rautjärven huoltorakennus 

Vuoden 2020 talousarviossa on Rautjärven huoltorakennuksen arvioksi 

vahvistettu 140 000 euroa. Tämän kohteen kustannukset ylittivät kuiten-

kin vahvistetun arvion ja olivat yhteensä 199 161,91 euroa. Kulujen yli-

tyksestä raportoitiin vasta tilinpäätöksen yhteydessä, koska talouspääl-

likkö vaihtui 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, ura-

kan ulkopuolisista lisätöistä sekä erilaisista rakennusliittymistä.  

 

Rautjärven huoltorakennus valmistuu keväällä 2021. Vuoden 2021 ta-

lousarvion investointiosaan ei ole varattu varoja huoltorakennukselle. 

Huoltorakennuksen rakennus- ja viimeistelykustannukset ovat noin 

90.000 euroa vuonna 2021. 

 

b) Rautjärven huoltorakennuksen vainajien 4-paikkainen säilytyskaappi 
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Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on Rautjärven huoltoraken-

nuksen vainajien 4-paikkainen säilytyskaappi 18.000 €. Säilytyskaapin 

todellinen hankintahinta on kalliimpi ja lisäkustannuksia tulee 6.000 €. 

   

c) Kellotapulin tervaus 

Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on Kellotapulin tervaus 

30.000 euroa. Tervaus tulisi tehdä keväällä, mielellään jo huhtikuussa. 

Tervaus on siksi järkevää siirtää vuodelle 2022. 

 

d) Simpeleen kirkon kellotornin yläosa 

Simpeleen kirkon kellotornin yläosasta on veden ja pakkasen vaurioit-

tamana pudonnut betoniosia. Alue on tällä hetkellä suojattu ja eristetty. 

Kellotornin yläosan korjaustöistä on saatu hinta-arviot. Ensiapukorjaus 

sisältäisi irtoavien betonivaurioiden poiston, paikkauksen ja paikkamaa-

lauksen tuntilaskutuksena 48 €/ h ja sen hinta-arvio on noin 12.000 eu-

roa. Toinen vaihtoehto olisi kokonaisvaltaisempi korjaustyö, joka sisäl-

tää ruostuneiden terästen korroosiovaurioiden korjaukset, betonikorjauk-

set, paikkakohtien ylitasoituksen ja pinnoituksen sekä ylimaalauksen. 

Tästä kokonaiskustannusarvio on noin 35.000 euroa. 

 

Simpeleen kirkon lumiesteet, piha-alue ja ulkoportaat 

Vuoden 2020 talousarviossa olleet ja toteutumatta jääneet Simpeleen 

kirkon korjaukset, joita ovat lumiesteet katolle, piha-alueen liuskekiven 

poisto ja piha-alueen korjaus sekä ulkoportaiden korjaus, tulee toteuttaa. 

Koska kiireisempänä korjauksena ovat ilmenneet kellotornin yläosan 

korjaukset, voitaisiin nämä vuodelta 2020 jääneet korjaukset siirtää 

vuonna 2022 toteutettaviksi.  

 

e) Ruokolahden kirkon luonnonkivisokkeli 

Ruokolahden kirkon luonnonkivisokkelissa on havaittu vaurioita, joiden 

korjaaminen tulisi tehdä tänä vuonna. Kivijalan sokkelin korjauksen ko-

konaiskustannusarvio on 10.000 euroa. Lisäkustannukset mahdollisia. 

 

f) Ruokolahden kirkon striimauskuvausjärjestelmä ja kamerat 

Ruokolahden seurakunnassa on kuvattu ja lähetetty striimattuna juma-

lanpalveluksia Ruokolahden kirkosta jo useiden vuosien ajan. Kamerat 

ovat alun perin olleet valvontakameroita, joiden kuvanlaatu ei enää ole 

ajanmukainen. Käytetty striimausjärjestelmä on toiminnoiltaan vanhen-

tunut.  

Striimausjärjestelmä, joka sisältää kolme kiinteää kameraa ja yhden siir-

reltävän kameran sekä striimausjärjestelmän asennustöineen sekä kor-

kealaatuisen kuvan lähettämisen mahdollistavan valokuidun asennustöi-

neen, maksaisi noin 11.000 euroa. 

 

 

Talousp  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 

 

a) 90.000 euron lisämäärärahaa Rautjärven huoltorakennuksen inves-

tointiin   
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b) 6.000 euron lisämäärärahaa Rautjärven huoltorakennuksen vainajien 

4-paikkaisen säilytyskaapin investointiin 

 

c) 30.000 euron Kellotapulin tervauksen poistamista vuoden 2021 in-

vestoinnista 

 

d) 45.000 euron lisämäärärahaa Simpeleen kirkon kellotornin yläosan 

korjauksen ja lumiesteiden investointiin 

 

e) 20.000 euron lisämäärärahaa Ruokolahden kirkon luonnonkivisokke-

lin korjaamisen investointiin 

 

f) 11.000 euron lisämäärärahaa Ruokolahden kirkon striimauskuvaus-

järjestelmän ja kameroiden sekä valokuituliittymän investointiin 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

Kvalt  Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä 

 

a) 90.000 euron lisämäärärahan Rautjärven huoltorakennuksen inves-

tointiin   

 

b) 6.000 euron lisämäärärahan Rautjärven huoltorakennuksen vainajien 

4-paikkaisen säilytyskaapin investointiin 

 

c) 30.000 euron Kellotapulin tervauksen poistamisen vuoden 2021 in-

vestoinnista 

 

d) 45.000 euron lisämäärärahan Simpeleen kirkon kellotornin yläosan 

korjauksen ja lumiesteiden investointiin 

 

e) 20.000 euron lisämäärärahan Ruokolahden kirkon luonnonkivisokke-

lin korjaamisen investointiin 

 

f) 11.000 euron lisämäärärahan Ruokolahden kirkon striimauskuvaus-

järjestelmän ja kameroiden sekä valokuituliittymän investointiin 

 

Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

§ 19 
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 

Kvalt 

Kirkkolain 25 luvun 3 § mukaisesti kirkkovaltuuston tarkastettu pöytä-

kirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään valituksen tekemiselle 

varatun ajan eli 30 päivää. 
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Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-

tään nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.6.2021 – 

8.7.2021.  

 

 Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

§ 20 

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kvalt 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.57. 

 Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
 

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

  Mirja Henttonen  Sari Toikka   

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

   

   

  Ruokolahden seurakuntakodilla 8.6.2021       

 

 

 

 

 

  Jyrki Hänninen  Esko Ijäs 

  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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Ruokolahden seurakunta 

Kirkkovaltuusto  

8.6.2021 § 20 

VALITUSOSOITUS 
 

1 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:  § 12 - § 20 

 

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 toi-

menpiteen 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 hankinta-

lain 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) ja  

- 500.000 € (käyttöoikeussopimukset).  

3. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
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2 HANKINTAOIKAISU 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asi-

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

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.  

Hankintayksikkö: 

Käyntiosoite: Satamatie 1, 56100 Ruokolahti 

Postiosoite: Satamatie 1, 56100 Ruokolahti 

Sähköposti: srk.ruokolahti@evl.fi 

 

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 

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, jolleivat ne jo ole han-

kintayksikön hallussa.  

3 VALITUSOSOITUS 

VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA 

3 a  Kirkollis- ja hallintovalitukset 

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

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio 

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 

 

Puhelin: 029 56 42502 (asiakaspalvelu) 

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: 

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Kirkollisvalitus alistusasiassa 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Mikkeli 

Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI 

Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi 

 

• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 

 

Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki 

Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki 

Telekopio: 09 1802 350 

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 

 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  

 

mailto:kirkkohallitus@evl.fi
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Muutoksenhakuajan laskeminen  

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemänte-

nä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai erilliseen tiedok-

sisaantitodistukseen 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. 

 

3 b  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 päi-

vän 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 lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköis-

tä 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 selvitys-

tä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta 

sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 

 

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saat-

tamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan 

osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. 

Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.  

 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayk-

sikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta eh-

dokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa han-
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kintayksikön 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 yksin-

omaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos 

hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. 

 

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 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

4 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 yh-

teystiedot 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 alkami-

sen 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 miljoona euroa ja 6 140 €, jos 

hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. 

 

 


