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Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

 

Aika Maanantaina 25.10.2021 klo 17.00 – 19.27 

   

Paikka Rautjärven seurakuntakoti, kokoontuminen Rautjärven kirkon luona hautaus-

maakatselmukseen klo 17 

 

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            

                     Sirpa Frosti-Nenonen  syy: este    

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

  

 

Leena Haakana       Sari Toikka  

puheenjohtaja     pöytäkirjanpitäjä 

      

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

   

Rautjärvellä 25.10.2021 

 

 

 

Antti Rasimus  Airi Ruokonen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

  

Pöytäkirja nähtävillä 26.10. – 9.11.2021 Ruokolahden kirkkoherranvirastossa ja seu-

rakunnan nettisivuilla. Asetettu nähtäville 26.10.2021.   
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KÄSITELLYT ASIAT § 81 – § 95 

 

§ 81 

KOKOUKSEN AVAUS 

Kneuv 

Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 

 

§ 82 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kneuv 

  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 83 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Kneuv 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Rasimus ja Airi Ruokonen. Pöy-

täkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. 

 

§ 84 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kneuv 

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksek-

si. 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

§ 85 

HAUTAUSMAAKATSELMUKSET SIMPELEEN JA RAUTJÄRVEN HAUTAUSMAILLA 

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 

e) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut sille vahvistettua johto-

sääntöä. 
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Talousp Suoritetuista katselmuksista Simpeleen ja Rautjärven hautausmailla laa-

ditaan pöytäkirja, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi (liite nro 1).  Merki-

tään tiedoksi myös Rautjärven Kotiseutuyhdistyksen hautausmaaraportti. 

(liite nro 2). 

  

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

 

§ 86 

LUOTTOTAPPIOT 

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

 

Kneuv 

Kipa toimittaa vuosittain luottotappioehdotukset seurakuntatalouksiin. 

Ehdotuksella ovat kaikki laskurivit, jotka ovat erääntyneet yli 45 päivää 

laskun eräpäivästä, mukaan lukien perintälukitut. Luottotappioehdotuk-

sessa on yksi erääntynyt lasku, johon ei ole karhuamisesta huolimatta 

saatu suoritusta: 

 

 
Viiteavain 1 Maksuviite Tositenumero LaskuviiteKirjauspäivä

määrä

Summa 

tositevaluu

ttana

PerintäalueViim. maksukeh.

HAUTAUS 2316711517199924493 18000469 1800046912.7.2021 120,00 01 1.9.2021

120,00  
 

Kipa kirjaa palautetut luottotappioehdotukset.  

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää, että tositenumerolla 18000469, 12.7.2021, 

summa 120 euroa oleva lasku kirjataan luottotappioksi.  

  

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  

 

 

 

§ 87 

SEURAKUNNAN HISTORIIKKI 1972-2022 

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

Kneuv 

 Anna M. Kauppisen kokoama Ruokolahden seurakunnan historiikki 

valmistui vuonna 1972 ja se kattaa seurakunnan 400 ensimmäistä vuotta 

1572-1972. Historiikin esipuheessa kerrotaan, että seurakunta perusti 

vuonna 1970 historiatoimikunnan ja varsinainen kirjoitustyö jäi Kauppi-

selle. Käytettävissä olleen ajan ja tilan niukkuus rajasivat esitystä. Ilmei-

sesti etukäteen oli päätetty, kuinka monta sivua historiikki saa sisältää. 

  

Kun ensi vuonna seurakunta viettää 450-vuotisjuhlavuottaan, olisi hyvä 

saattaa alulle historiikin teko viimeisen viidenkymmenen vuoden ajalta.  
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Käytännössä työ tarkoittaisi pöytäkirjojen läpikäymistä tuolta ajalta sekä 

tutustumista lehtileikkeisiin, joita Ruokolahdelta löytyy runsaasti. Tieto-

lähteenä voisi käyttää myös henkilöhaastatteluja ja mahdollisia kunnan 

puolelta saatavia tietoja. Ruokolahti-Seuran puheenjohtajan Airi Ruoko-

sen mukaan myös seuran vuonna 2017 julkaisemasta kirjasta ”Torppa-

reista digiaikaan” löytyy runsaasti tietoa seurakuntaan liittyen. Tätä teos-

ta voidaan hyödyntää myös juhlavuotena.  

 

Mikäli seurakunta päättää tehdä historiikin vuosilta 1972-2022, olisi jär-

kevää perustaa tätä varten toimikunta, joka kartoittaisi mahdollisia kir-

joittajia ja etsisi projektille päätoimittajan, joka vastaisi kokonaisuudes-

ta. Toimikunta valmistelisi myös projektin budjetointia. Aineiston ko-

koamiselle ja kirjoittamiselle varattava aika voisi olla kaksi vuotta.   

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää perustaa toimikunnan Ruokolahden seurakun-

nan uusimman ajan historiikin valmistelua varten ja valitsee toimikun-

taan 2-3 luottamushenkilöjäsentä.  

 

Päätös Kirkkoneuvosto päättää perustaa toimikunnan Ruokolahden seurakun-

nan uusimman ajan historiikin valmistelua varten ja valitsee toimikun-

taan Airi Ruokosen ja Taija Luukkosen.  

 

 

§ 88 

UNIIKKI OMAISUUDENHOITOSOPIMUSPAKETIT/ UB Omaisuudenhoito Oy 

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

 

Kneuv   

Kokouksessaan 2/2018 27.3.2018 §22 Ruokolahden seurakunnan kirk-

koneuvosto päätti hyväksyä täyden valtakirjan salkunhoitosopimuksen 

Suomen Pankkiiriliikkeen kanssa siten, että riskitaso tulee olla korkein-

taan nykyisten sijoitusten riskitasolla. 

 

Suomen Pankkiiriliike on nykyisin UB Pankkiiriliike. Seurakunnan yh-

teyshenkilönä toimii edelleen Matti Häkli. Hän on lähestynyt seurakun-

taa puhelimitse sekä sähköpostitse ja haluaa tehdä seurakunnan ja hau-

tainhoitorahaston täyden valtakirjan palveluun päivityksen siten, että se 

mahdollistaisi eri sijoitusinstrumenttien käytön joustavammin, tehostaisi 

salkunhoitoa ja nostaisi salkun tuottotavoitetta suhteessa otettuun riskiin 

pitkällä aikavälillä, kuitenkin riskitason pysyessä ennallaan.  

 

Päivitetystä sopimuksesta ei perittäisi avausmaksua. Myöskään säilytys-

palkkiota ja tilinhoitomaksua ei veloiteta. Sen sijaan varainhoitopalkkio 

nousisi hieman ollen 0,90 % + alv. Aiemmin palkkio oli 0,5 % pääomas-

ta/vuosi. Nykyinen palkkio laskettaisiin neljännesvuosittain varainhoi-

tosalkun päivittäisistä kokonaismarkkina-arvoista. Välityspalkkio on 0,1 

% esimerkiksi pörssinoteerattujen indeksirahastojen ostoissa. Sijoituslai-

noissa ei edelleenkään olisi välityspalkkiota. Varainhoidon joustavuuden 

lisääntyessä tuotto-odotukset nousisivat ja siten varainhoitopalkkion 

nousu ei olisi kovin merkittävä. Riskinhallinta olisi edelleen keskimää-
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räinen riski. Pitkän aikavälin tuotto-odotus on inflaatio + 2 - 4 % p.a. 

Ohessa liitteenä sopimukset (liitteet 3 ja 4). 

 

Taloup Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteiden 3 ja 4 mukaiset Uniikki 

omaisuudenhoitosopimuspaketit UB Omaisuudenhoito Oy:n kanssa ja 

valtuuttaa talouspäällikkö Sari Toikan allekirjoittamaan sopimukset. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

 

§ 89 

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2022 

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

Kneuv 

 Koulutussuunnitelma vuodelle 2022 on esityslistan liitteenä (liite nro 5). 

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutussuunnitelman vuodelle 2022 

oheisen liitteen mukaisena. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

 

§ 90 

PUUKAUPPA 

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

 

Kneuv Metsähoitoyhdistys pyysi tarjouksia puukaupasta leimikosta TM-340-

610-21-298458 4.10.2021 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen 

jättivät Karjalan Mänty Oy, Koskitukki Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Sto-

ra Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj. Liitteenä metsänhoitoyhdistyksen 

tekemä tarjousvertailu (liite nro 6). Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistyk-

sen metsäasiantuntija Juhani Simpasen tekemän vertailulaskelman mu-

kaan ja ottaen huomioon ostajien mitta- ja laatuvaatimukset, hän suosit-

telee Stora Enso Oyj:n tarjouksen hyväksymistä. 

 

Talousp   Kirkkoneuvosto valitsee leimikon TM-340-610-21-298458 puukaupan 

toteuttajaksi Stora Enso Oyj:n ja hyväksyy Stora Enso Oyj:n ostotar-

jouksen. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  

 

 

§ 91 

ARVOPAPEREIDEN SÄILYTYSTEN KÄYTTÖOIKEUDET 

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

 

Kneuv Ruokolahden seurakunnan taloussäännön 7 §:n mukaisesti pankkitilien 

käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto. Etelä-Karjalan Osuuspankis-
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sa on arvopapereiden säilytyssopimukset seuraavasti: 0005167358, jolle 

ei ole tällä hetkellä kenelläkään käyttöoikeutta ja 0005639620, jolle on 

käyttöoikeus Kaisa Häkkinen-Paanasella. 

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää peruuttaa Etelä-Karjalan Osuuspankin arvopape-

ri säilytyksen 0005639620 käyttöoikeudet Kaisa Häkkinen-Paanaselta 

25.10.2021 alkaen, sekä myötää käyttöoikeudet Etelä-Karjalan Osuus-

pankin arvopaperisäilytyksiin 0005167358 ja 0005639620 talouspäällik-

kö Sari Toikalle ja kirkkoherra Leena Haakanalle 25.10.2021 alkaen. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

§ 92 

RUOKOLAHDEN SEURAKUNNAN HANKKIMIEN METSÄPALVELUIDEN 

KILPAILUTUSPERIAATTEET 

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

 

Kneuv Ruokolahden seurakunnan omistuksessa on noin 670 hehtaaria talous-

metsää. Metsistä noin 50 hehtaaria sijaitsee taajama-alueella. Seurakun-

nan metsänhoitopalvelujen kumppanina on toiminut Etelä-Karjalan met-

sänhoitoyhdistys. Nykyisen käytännön mukaan on vuosittain sovittu se-

kä erilaiset metsänomistajaa tukevat konsultointipalvelut (esimerkiksi 

puukauppojen ja hakkuiden kilpailutus ja valvonta) että metsänhoidon 

käytännön työt (istutustyöt, taimikonhoito ja raivaus). 

 

 Ruokolahden kunta kilpailuttaa hankkimansa metsäpalvelut ja on varan-

nut Ruokolahden seurakunnalle mahdollisuuden lähteä mukaan yhtei-

seen kilpailutukseen. (Kunnanhallitus 28.9.2021 § 278.) 

 

Uudessa kilpailutuksessa tulee arvioitavaksi kilpailutuskokonaisuuksien 

rakentaminen. Kunta on päätynyt valmisteluissaan siihen, että tarkoituk-

senmukaisinta olisi kilpailuttaa keskipitkälle aikavälille (esim. 2 vuotta + 

2 vuotta) ensimmäisenä metsänomistajan konsultointipalvelut. Valitta-

van sopimuskumppanin tehtävänä on edistää metsäomaisuuden tehokas-

ta, laadukasta ja kestävää hallintaa hoitamalla mm. seuraavat tehtävät: 

o seurakunnan metsäomaisuuden tilan seuranta, hallinnointi ja 

raportointi 

o hakkuualueiden määrittely 

o puunmyynnin kilpailuttaminen sekä tarjousten vertailu 

o hakkuiden valvonta 

o taimikonhoitopalvelujen, raivausten sekä pienten hakkuiden 

hankinta ja valvonta 

o osallistuminen seurakunnan metsäomistuksen hallinnointia 

koskevaan valmisteluun (esimerkiksi metsäomaisuuden hoi-

don periaatteet sekä metsäsuunnitelmien laadinnan kilpailutus/ 

työn ohjaukseen osallistuminen). 
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Valinta tapahtuisi kokonaistaloudellisimman edullisuuden perusteella si-

ten, että valintaperusteena on 70 % hinta, 10 % referenssit vastaavan-

tyyppisistä asiakkuuksista ja 20 % päävastuullisen henkilön kokemuksen 

sekä koulutuksen perusteella. Sopimuskauden on määrä alkaa vuoden 

2022 alusta. Liitteenä alustava luonnos tarjouspyynnöstä (liite 7) ja seu-

rakunnan metsien sijainnit kartalla (liitteet 8 ja 9). 

 

Varsinaiset metsänhoitotoimet, harvennukset ja puunmyynnit hankittai-

siin erikseen. Yksittäiset taimikonhoitotyöt sekä pienemmät harvennuk-

set ja taajamassa tehtävät puunkaadot voitaisiin hankkia kertaluonteisena 

pienhankintana tai vaihtoehtoisesti kilpailuttaa erikseen määräaikaisen 

(esim. kaksi vuotta) puitehankintana. Harvennus- ja päätehakkuut kilpai-

lutettaisiin joko päätehakkuun yhteydessä tai erikseen. 

 

Metsäsuunnitelmien päivityksestä pyydetään tarjoukset erikseen. Tällä 

hetkellä Metsäsuunnitelmat ovat vuosille 2018 – 2027 (Ruokolahti) ja 

2017 – 2026 (Rautjärvi). 

 

Tpääl Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan metsäomaisuuden hoito-

palvelujen kilpailutusprosessin ja lähteä mukaan metsäomaisuuden hoi-

topalvelujen yhteiseen kilpailutukseen Ruokolahden kunnan kanssa, esit-

telyosan kilpailutusperiaatteiden mukaisesti.  

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

§ 93 

SAAPUNEET KIRJEET JA ASIAKIRJAT 

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

Kneuv    

 

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 

(https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-

yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020) 

 

26/2021 

Piispainkokoukselta neljä päätöstä kirkon säädöskokoelmaan 

25/2021 

Seurakuntien tilojen kartoittaminen turvapaikanhakijoiden hätä- ja tila-

päismajoitukseen 

24/2021 

Vuoden 2022 kirkkokolehdit 

23/2021 

Talousarvion valmistelun perusteet vuodelle 2022 

22/2021 

Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys 

 

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: 

(https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet) 
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Yleiskirje A7/2021 14.10.2021 

Seurakunnan henkilöstön palkkojen yhteensovittaminen seurakuntalii-

tostilanteissa 

 

Kirkkoherran päätösluettelo 2021 (liite 10) 

 

Khra  Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

 

§ 94 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kneuv   

 Kirkkoneuvoston kokous 8-2021 maanantaina 22.11.2021 klo 17 alkaen 

Kivitaskussa, Simpeleellä 

 

Kirkkovaltuuston kokous 4-2021 maanantaina 13.12.2021 klo 18 alkaen 

Ruokolahden seurakuntakodilla, jouluruokailu yhdessä Seurakunnan 

henkilöstön kanssa klo 16.30 alkaen. 

 

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Kouvolassa 2.10.21 palaute 

     

Kirkkoneuvoston ja henkilöstön yhteinen strategiatyöpaja ti 2.11. klo 16-

20 Ruokolahden seurakuntakodilla 

 

Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijat.  

Ruokolahti klo 10 2 hlöä,  

• Mirja Henttonen ja Esko Ijäs 

 

Rautjärvi klo 10 1 hlö, 

• Timo Mikkonen 

 

 Simpele klo 13 1 hlö. 

• Seija Stavén 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

§ 95 

MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kneuv 

Puheenjohtaja antaa muutoksenhakuohjeet ja päättää kokouksen klo 

19.27. 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
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Ruokolahden seurakunta 

Kirkkoneuvosto 

25.10.2021 § 95 

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: § 81 - § 84, § 91 - § 92 

 

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: § 85 - § 90, § 93 - § 94, § 95 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pöytäkirjan pykälät § 81 - § 84, § 91 - § 92 

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. 

 

 


