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Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

 

Aika Tiistaina 31.8.2021 klo 17.00 – 19.51 

   

Paikka Ruokolahden seurakuntakoti, kokoontuminen Ruokolahden siunauskappelilla 

hautausmaakatselmukseen 

 

Läsnäolo: Jäsenet  läsnä  poissa varajäsen  läsnä 

Seija Stavén, varapj, x  Miia Kervinen  

Sirpa Frosti-Nenonen x  Taija Luukkonen 

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 

 

Leena Haakana x kirkkoneuvoston puheenjohtaja, 

    kirkkoherra 

 Muut paikalla olleet: 

 

Mirja Henttonen x kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Esko Ijäs  x kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

Sari Toikka  x talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Poissa            

                     

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

  

 

Leena Haakana       Sari Toikka  

puheenjohtaja     pöytäkirjanpitäjä 

      

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

   

Ruokolahdella 31.8.2021 

 

 

 

Konsta Lappalainen  Anna-Liisa Leminen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

  

Pöytäkirja nähtävillä 1.9. – 14.9.2021 Ruokolahden kirkkoherranvirastossa ja seura-

kunnan nettisivuilla. Asetettu nähtäville 1.9.2021.   
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KÄSITELLYT ASIAT § 67 – § 80 

 

§ 67 

KOKOUKSEN AVAUS 

Kneuv 

Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 

 

§ 68 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kneuv 

  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 69 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Kneuv 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Konsta Lappalainen ja Anna-Liisa Le-

minen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. 

 

§ 70 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kneuv 

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttäneen kokouksen työjärjes-

tykseksi. Lisätään aihe xx § 78, joka jaettiin osallistujille kokouksessa. 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

§ 71 

HAUTAUSMAAKATSELMUS RUOKOLAHDEN HAUTAUSMAALLA 

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

 

Hautaustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on suoritettava 

hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus vuosittain. Katsel-

muksessa päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta 

vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat 

aihetta. 

 

Hautausmaan katselmuksessa on todettava 

a) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttö-

suunnitelmaa noudatettu; 

b) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpi-

teiden kanssa; 

c) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaises-

ti; 

d) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja 

annettujen määräysten mukaista; ja 
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e) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut sille vahvistettua johto-

sääntöä. 

 

Talousp Suoritetusta katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka on tämän pöytä-

kirjan liitteenä (liite nro 1). 

 

 Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 
 

§ 72 

TALOUSARVIOKEHYKSET VUODELLE 2022 

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

 

Kneuv Vuoden 2022 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 2). 

 

Tpääl Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion laadinta-

ohjeen. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
 

§ 73 

VEROPROSENTTI VUODELLE 2022 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@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 2021 on 1,75 %.  

 

Talousarvioon on arvioitu vuodelle 2021 kirkollisverotulokertymäksi 

1 706 000 euroa. Kirkollisverotulokertymä on 31.7.2021 asti 1 111 846 

euroa, joka on 65 prosenttia talousarviosta. Alla olevassa taulukossa on 

esitetty verotulokertymä ajalta tammikuu-heinäkuu vuosilta 2020 ja 

2021. Verotulokertymä on ollut 2,68 %:ia korkeampi vuonna 2021 kuin 

vuonna 2020. 
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Kuukausi 2021  2020 erotus % 

  eur  eur   

Tammikuu 182 539  174 261 4,75 

Helmikuu 158 204  162 753 -2,80 

Maaliskuu 147 540  141 673 4,14 

Huhtikuu 151 684  144 912 4,67 

Toukokuu 161 883  161 539 0,21 

Kesäkuu 147 841  140 406 5,30 

Heinäkuu 162 155  157 235 3,13 

   
 

   

Yhteensä 1 111 846  1 082 779 2,68 

 

 

Seurakunnan jäsenmäärä vähenee noin 2-3 prosenttia vuodessa sekä jä-

senrakenne eläköityy. Nämä molemmat tekijät pienentävät seurakunnan 

verotulokertymää tulevaisuudessa. Tuloveroprosentin pysyessä samana, 

verotulokertymä vähenee, jolloin seurakunnan talouden tasapainotta-

miseksi tulee seurakunnan kuluja karsia. Ruokolahden seurakunta on 

tehnyt aikaisempina vuosina ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, jolloin on mah-

dollista tehdä alijäämäinen talousarvio. 

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2022 tu-

loveroprosentiksi vahvistettaisiin 1,75 %. 

 

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

 

 

§ 74 

OSALLISTUMINEN MISSIO 2022-TAPAHTUMAAN 

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

 

Kneuv Medialähetysjärjestö IRR-TV on kutsunut Ruokolahden seurakuntaa 

osallistumaan valtakunnalliseen Missio2022 tapahtumaan. 

  

”Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisu Uskonto arjessa ja juhlas-

sa osoittaa, että suomalaiset näyttävät etääntyvän kristillisestä sanomas-

ta. Missio2022 pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. 

 

Missio muodostuu neljästä eri osa-alueesta; mediasta, tapahtumista, 

henkilökohtaisista kohtaamisista sekä humanitaarisesta avustustoimin-

nasta. Hanke on laajuudeltaan suurin, mitä Suomessa tiedetään järjeste-

tyn. Median kautta lähestymme suomalaisia evankeliumin sanomal-

la. Mission sanoma on esillä televisiossa, radiossa, sanomalehdissä, sosi-

aalisessa mediassa, internetissä ja ulkomainonnassa. 

 

Missiokirja on tarkoitus jakaa 2,5 miljoonaan suomalaiseen kotitalou-
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teen. Laadukkaita suurtapahtumia tullaan järjestämään jokaisessa Suo-

men maakunnassa. Lisäksi seurakunnat voivat paikallisesti järjestää sa-

man brändin alla erilaisia tapahtumia, kuten konsertteja, ystäväiltoja jne. 

Seurakuntalaiset koulutetaan kohtaamaan lähimmäisiään evankeliumin 

sanomalla ja missio pyrkii löytämään myös apua tarvitsevan kohderyh-

män, jota autetaan diakoniatoiminnan kautta. 

 

Teknisenä järjestäjänä toimii medialähetysjärjestö IRR-TV ry. yhteis-

työssä kaikkien niiden kristillisten tahojen kanssa, jotka haluavat lähteä 

hankkeeseen mukaan. Idea on, että jokainen yhteistyötaho tuo oman pa-

noksensa ja tästä yhteydestä syntyy suuri virta. Medialähetysjärjestö 

IRR-TV on järjestänyt vastaavia kampanjoita 108 suurkaupungissa eri 

puolilla maailmaa yhteistyössä kristillisten kirkkojen, seurakuntien ja 

järjestöjen kanssa. Suomessa on järjestetty seitsemän maakunnallista 

kampanjaa nimellä Mahdollisuus Muutokseen. Nyt esillä oleva kampan-

ja on valtakunnallinen, konseptia on kehitetty, joten etsimme hankkeelle 

myös uuden nimen ja visuaalisen ilmeen.” 

 

Mikäli missioon lähdetään mukaan, Ruokolahden seurakunta ja IRR-TV 

solmivat yhteistyösopimuksen. (liite 3)  

 

Maksamalla Ruokolahden seurakunnan kokoiselta seurakunnalta pyydet-

tävän osallistumismaksun 2000 euroa, seurakuntamme saisi seuraavat 

edut: 

 

1. Laaja medianäkyvyys (televisio, radio, ulkomainonta, sanomalehdet, 

some) 

2. Kirjajakelu oman alueen kotitalouksiin 

3. Mahdollisuus hyödyntää mission brändiä toiminnassa 

4. Missiotuotteita kuten banderollit, mainospohjat, roll-upit ja julisteet 

5. Koulutus mission vapaaehtoisille kontaktihenkilöille (elo-syyskuussa 

2022) 

6. Maakunnallinen suurtapahtuma 

 

Koska Missio2022 vastaa hyvin aikuistyön haasteisiin ja se luultavasti 

innostaa seurakuntalaisia erilaisiin vapaaehtoistehtäviin sekä sen voi ni-

voa oman seurakunnan aikuistyön koulutuksiin, siihen on perusteltua 

lähteä mukaan. Mission ajatus vastaa myös kokonaiskirkon strategian 

missionaarista ”Ovet auki” henkeä. 

 

Khra   Kirkkoneuvosto päättää, että Ruokolahden seurakunta lähtee mukaan 

Missio2022 tapahtumaan ja valtuuttaa kirkkoherra Leena Haakanan 

solmimaan yhteistyösopimuksen. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  
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§ 75 

LAUSUNTO 2. SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN HAKENEISTA 

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

 

Kneuv Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 4/2021 29.6.2021 § 55 pyytää 

tuomiokapitulia avaamaan 2. seurakuntapastorin viran hakuun 50% 

työajalla ja täyttämään viran 1.10. alkaen. Tehtävänkuvaan kuuluu 

normaali papintyö jumalanpalveluksineen, toimituksineen ja har-

tauksineen sekä esimiehen määräämät muut tehtävät. Rekrytoinnissa 

ilmoitettiin, että siinä voidaan huomioida hakijat, joilla ei vielä ole 

pappisvihkimystä, mutta joilla on mahdollisuus saada pappisvihki-

mys. 

 

Virkaan valittavalta toivottiin hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaito-

ja, seurakuntalaisten osallisuutta lisäävää työotetta, joustavuutta ja 

kokemusta seurakunnan toiminnasta. Lisäksi tuotiin ilmi, että arvos-

tamme tietoteknistä ja some-osaamista.  

 

Virassa on 4 kk koeaika. Palkkaus on kirkon yleisen virka- ja työeh-

tosopimuksen mukainen (vaativuusryhmä 601). Virkaan valitun on 

esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä ri-

kosrekisteriote. Liikkuminen laajan seurakunnan alueella edellyttää 

ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. 

 

Hakuaika virkaan päättyi 13.8. klo 15. Määräaikaan mennessä virkaa 

haki 21 henkilöä. Hakijoissa oli 2 jo vihkimyksen saanutta, 18 oli 

pappisvihkimystä odottavaa teologian maisteria ja yhden opinnot 

olivat kesken (epäpätevä hakija). Haastatteluryhmä, johon kuuluivat 

kirkkoherra Leena Haakana, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja 

Henttonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Esko Ijäs sekä kirk-

koneuvoston varapuheenjohtaja Seija Stavén, valitsi kokouksessaan 

17.8. hakijoiden joukosta haastateltavaksi 5 hakijaa, jotka hakupape-

reiden perusteella parhaiten vastasivat viran erityisiä tarpeita ja ha-

kuilmoituksen kriteerejä. Haastateltavaksi kutsuttiin TM Konsta 

Haapamäki, TM Satu Pihlajakangas, TM Christoffer Kavantsaari, 

TM Minna Savola ja pastori Merja Tiainen.  

 

Haastattelut toteutettiin 24.8., jolloin haastatteluryhmän sihteerinä 

toimi talouspäällikkö Sari Toikka. Liitteenä (liite 4) on muistio haas-

tattelusta. Haastatteluryhmä totesi yksimielisesti sopivimmaksi haki-

jaksi 2. seurakuntapastorin 50 % virkaan Satu Pihlajakankaan. Pihla-

jakangas osoitti erittäin vahvaa motivaatiota papin työhön Ruoko-

lahden seurakunnassa sekä kontaktikykyisyyttä ja positiivista asen-

netta itse haastattelutilanteessa. Hänen vastauksensa osoittivat kykyä 

seurakuntalaisten osallistamiseen erilaisiin vapaaehtoistehtäviin. Hän 

on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja on toiminut mm. Open Doors 

-järjestön sometilin päivittäjänä.  
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Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti varalle Konsta Haapamäkeä, 

joka myöskin osoitti vahvaa suuntautumista papin työhön ja jonka 

vastauksista tuli esille kyky tulla hyvin toimeen erilaisten ihmisten 

kanssa. Hän myös tiedosti seurakuntalaisten osallistamisen tärkey-

den. Hänellä on erinomaiset tietotekniset valmiudet.  

 

Haastatteluryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että haastateltujen jou-

kosta valitaan seuraavat henkilöt: 

1. Satu Pihlajakangas 

2. Konsta Haapamäki 

  

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

a) kirkkoneuvosto asettaa etusijalle Satu Pihlajakankaan 

b) kirkkoneuvosto asettaa varasijalle Konsta Haapamäen 

 

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

 

 

§ 76 

VALMIUSSUUNNITELMA 

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

 

Kneuv Ruokolahden seurakunnan valmiussuunnitelma on päivitetty (liite 5).  

Valmiustoimen ylin hallintoelin seurakunnassa on kirkkoneuvosto, joka 

hyväksyy valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset. Seurakun-

nan valmiussuunnittelusta ja valmiustoimen johtamisesta vastaa kirkko-

herra. Varahenkilönä toimii talouspäällikkö. Valmiussuunnittelua varten 

voidaan nimetä myös valmiustoimikunta.  Seurakunnassamme olisi vii-

sasta olla valmiustoimikunta, jossa kirkkoherran ja talouspäällikön lisäk-

si olisi myös riittävä määrä kiinteistöpuolen ja teknisen alan asiantunte-

musta. 

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää  

a) hyväksyä päivitetyn valmiussuunnitelman 

b) nimetä valmiustoimikuntaan kirkkoherran ja talouspäällikön lisäksi 

Arto Sikiön 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

§ 77 

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TARKASTAJA VUONNA 2021 

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

 

Kneuv Yhteisvastuukeräykselle vuodelle 2021 täytyy valita tarkastaja yhteis-

vastuukeräyksen ohjeistuksen mukaisesti. Yhteisvastuukeräyksen tarkas-

tajana voi toimia virallinen tilintarkastaja, seurakuntayhtymän tai seura-

kunnan luottamuselimien valitsema muu henkilö, ei kuitenkaan oman 

seurakunnan työntekijä. 
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 Vuonna 2020 Yhteisvastuukeräyksen tarkastajana on toiminut Marita 

Toiviainen, jolla on asiaan liittyvää taloudellista osaamista. Hän on lu-

pautunut toimimaan tarkastajana myös vuonna 2021. 

 

Tpääl Kirkkoneuvosto päättää valita Marita Toiviaisen Yhteisvastuukeräyksen 

tarkastajaksi vuonna 2021.  

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

§ 78 

TOLPOJEN TARINA 

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

 

Kneuv Kokouksessaan 4/2018 § 59 26.6.2018 kirkkoneuvosto päätti tilata Ruo-

kolahden seurakunnan 450 v. juhlavuoden ohjelmaksi EIKU ry:ltä Tol-

pojen tarina nimisen kirkko-oopperan. Seurakunta sitoutui yhteensä 

2.000 euron tukeen ja oopperan tuottaja sitoutui vuosittaisiin raportteihin 

projektin etenemisestä. Paavo Joensalo EIKU ry:stä on sähköpostilla 

25.8. pyytänyt seurakuntaa allekirjoittamaan oopperaan liittyvän aieso-

pimuksen omaa rahoitushankintaansa varten (liite 6) 15.9.2021 mennes-

sä. Koska projektista on jo tehty myönteinen päätös vuonna 2018 ja pro-

jektista on saatu asianmukaiset raportit, ei aiesopimuksen allekirjoittami-

selle ole estettä.  

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää 

  

a) hyväksyä EIKU ry:n aiesopimuksen Tolpojen tarina -nimisen kol-

men sukupolven kirkonrakentajista kertovan kirkko-oopperan kiertu-

eeseen kuuluvan esityksen tuottamisesta Ruokolahden kirkkoon elo-

kuussa v.2022   

 

b) valtuuttaa kirkkoherra Leena Haakanan allekirjoittamaan aiesopimuk 

sen 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

§ 79 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kneuv   

 Kirkkoneuvoston kokoukset: 

•  7-2021 maanantaina 18.10.21 klo 17 alkaen Rautjärven seurakunta-

kodilla 

• 8-2021 maanantaina 22.11.2021 klo 17 alkaen Kivitaskussa, Simpe-

leellä 
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Kirkkovaltuuston kokoukset: 

• 3-2021 maanantaina 20.9.2021 klo 18 alkaen Kivitaskussa, Simpe-

leellä 

• 4-2021 maanantaina 13.12.2021 klo 18 alkaen Ruokolahden seura-

kuntakodilla, jouluruokailu yhdessä Seurakunnan henkilöstön kanssa 

klo 16.30 alkaen 

 

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Kouvolassa 2.10.21 

     

Ruokolahden seurakunnan strategiatyöpajat: 

• Henkilöstön strategiatyöpaja perjantaina 8.10. klo 9-15 (ennakkoteh-

tävä) 

• Kirkkoneuvoston strategiatyöpaja ke 20.10. klo 16-20 Ruokolahden 

seurakuntakodilla (ennakkotehtävä) 

• Kirkkoneuvoston ja henkilöstön yhteinen strategiatyöpaja ti 2.11. klo 

16-20 Ruokolahden seurakuntakodilla 

 

Keskusteltiin Metsäsuunnitelman vuoden 2021 toteuman aikataulusta, 

sijoitusyhtiön valtakirjan päivittämisestä, nimettömästä asiakaspalaut-

teesta, arkistojen digitoinnista, HHR:n suunnitelmasta, ympäristödiplo-

mista, Ruokolahden seurakuntakodin tuoleista, kirkon striimauslaitteista 

ja -lähetyksistä, korjaushankkeista. 

 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

§ 80 

MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kneuv 

Puheenjohtaja antaa muutoksenhakuohjeet ja päättää kokouksen klo 

19.51. 

 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
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Ruokolahden seurakunta 

Kirkkoneuvosto 

31.8.2021 § 80 

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: § 67 - § 70, § 72 - § 73, § 75, § 79 - § 80 

 

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: § 71, § 74, § 76 - § 78 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pöytäkirjan pykälät § 71, § 74, § 76 - § 78 

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. 

 

 


