
RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA                       PÖYTÄKIRJA 4/2021 

Kirkkovaltuusto                     13.12.2021   1(11) 

Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

 

Aika Maanantaina 13.12.2021 klo 18 – 19.54 

 

Paikka  Ruokolahden seurakuntakodilla 

 

Läsnä   Henttonen, Mirja    puheenjohtaja, jäsen 

Hänninen, Jyrki    jäsen 

  Ijäs, Esko     jäsen 

Lappalainen, Konsta    jäsen 

Leminen, Anna-Liisa    jäsen 

  Matikainen, Kirsti    jäsen 

  Mikkonen, Timo    jäsen 

  Pulkkinen, Kari    jäsen 

Rasimus, Antti    jäsen 

  Repo, Krista     jäsen 

  Ruokonen, Airi    jäsen 

  Räsänen, Pirkko    varajäsen 

Saukkonen, Pertti    varajäsen 

Soikkeli, Ella    jäsen 

  Stavén, Seija     jäsen 

  Sulander, Eini    jäsen 

  Tella, Esko     jäsen 

Toiviainen, Marita    jäsen 

  Toiviainen, Vesa    jäsen 

    

        Haakana. Leena    kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja 

Toikka, Sari     talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa  Frosti-Nenonen, Sirpa    syy: este 

  Kaljunen, Mari    syy: este 

  Kervinen, Miia    syy: este 

  Kosonen, Tuula    syy: este 

Luukkonen, Taija    syy: este 

  Väänänen, Maija    syy: este 

  Nissilä, Josefina    syy: este varajäsen 

  Tervonen, Seppo    syy: este varajäsen 

  Hallikainen, Siiri    syy: este varajäsen 

Henttonen, Raija    syy: este varajäsen 

   

 

§ 30 

KOKOUKSEN AVAUS 

Kvalt 

Kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen. 

Avauksen jälkeen kirkkoherra Leena Haakana piti alkuhartauden. 
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§ 31 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kvalt 

Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille vii-

meistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitus-

taululla viikon ajan ennen kokousta. 

 

Todettiin, että kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäse-

nille 26.11.2021 ja pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 26.11. – 

13.12.2021.  

 

Suoritettiin nimenhuuto, jonka jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja pää-

tösvaltaiseksi. Läsnä oli 19 valtuutettua. 

 

 

§ 32 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT 

Kvalt 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anna-Liisa Lemi-

nen ja Konsta Lappalainen. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksen jälkeen 

Ruokolahden seurakuntakodilla. 

 

§ 33 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kvalt 

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksek-

si. 

 

 

§ 34 

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2022 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 0447881132, sari.toikka@evl.fi 

 

Kneuv 7/2021 22.11.2021 § 100 

Esityslistan liitteenä (liite nro 1) on ehdotus vuoden 2022 toimintasuun-

nitelmaksi ja talousarvioksi. Ehdotus on laadittu pääluokittain ja tehtävä-

alueittain ja se sisältää vertailun vuoden 2020 tilinpäätökseen sekä vuo-

den 2021 talousarvioon. Ehdotus sisältää myös tuloslaskelman, rahoitus-

laskelman ja taloussuunnitelmat vuosille 2023 – 2024.  

 

Vuoden 2022 talousarvion vuosikate on 345 845,70 euroa alijäämäinen. 

Ulkoiset toimintatuotot ovat 149 715 euroa, toimintakulut – 

2 170 760,70 euroa, verotulot ja valtionrahoitus 1 784 700 euroa, kes-

kusrahastomaksut 154 000 euroa, rahoitustuotot ja –kulut yhteensä 44 

000 euroa.  Tulos on alijäämäinen 505 222,70 euroa. 

 

Khra ja 

talousp Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 

hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 sekä ta-

loussuunnitelmat vuosille 2023 – 2024 oheisen liitteen mukaisena. 
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Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

Kvalt               Päätös  Kirkkovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 

2022 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023 – 2024 oheisen liitteen nro 1 

mukaisena. 

 

 

§ 35 

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2022 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 0447881132, sari.toikka@evl.fi 

 

Kneuv 7/2021 22.11.2021 § 101 

  Talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sekä talous-

suunnitteluvuosille 2022 – 2024 on esityslistan liitteenä (liite nro 2). 

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 

hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2022 oheisen liit-

teen mukaisena. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

Kvalt              Päätös  Kirkkovaltuusto hyväksyi hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 

2022 oheisen liitteen nro 2 mukaisena. 

 

 

§ 36 

SEURAKUNTASIHTEERIN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS 

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

Kneuv 7/2021 22.11.2021 § 102 

Ruokolahden seurakunnassa on menossa seurakunnan toimistojen johto-

säännön uudistus, joka liittyy vuoden 2022 alussa tapahtuvan keskusre-

kisteriin liittymisen mukanaan tuomiin tehtävänkuvien muutoksiin.  

 

Johtosäännön valmistelussa on tullut esille tarve yhtenäistää virkanimik-

keet. Kirkkoherranvirastossa on tällä hetkellä kaksi virkaa. Toisen viran 

virkanimike on toimistosihteeri ja toisen nimike on seurakuntasihteeri. 

Nimikkeet olisi järkevää yhtenäistää niin, että molempien virkojen vir-

kanimikkeenä olisi toimistosihteeri. Virkanimikkeen muutos kuuluu 

kirkkovaltuuston toimivaltaan. 
 

Johtosäännössä voidaan määritellä toimistosihteerien vastuualueet. Joh-

tosäännön hyväksyminen kuuluu kirkkoneuvoston tehtäviin.  

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seu-

rakuntasihteerin virkanimikkeen muutoksen toimistosihteerin nimik-

keeksi.  
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Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

Kvalt Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntasihteerin virkanimikkeen muutok 

sen toimistosihteerin nimikkeeksi. 

 

 

§ 37 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.10.2021 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 0447881132, sari.toikka@evl.fi 

 

Kneuv 7/2021 22.11.2021 § 105 

  Kokouksessa jaetaan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. – 31.10.2021, 

tuloslaskelma ja tase (liite nro 3) sekä hautainhoitorahaston tuloslaskel-

ma ja tase (liite nro 4) samalta ajalta.  

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi ja antaa kirkkovaltuustolle ra-

portit tiedoksi. 

 

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

 

Kvalt Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi raportit tiedoksi. 

 

 

 

§ 38 

RUOKOLAHDEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 

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

  

Kneuv 7/2021 22.11.2021 § 110 

 Ruokolahden seurakunnassa on valmisteltu vuosina 2020–2021 uutta 

strategiaa. Korona-aika hidasti prosessia ja kokouksessa 4/2021 

29.6.2021 kirkkoneuvosto päättikin hyödyntää konsulttipalvelua strate-

giaprosessin loppuunsaattamisessa. Samassa kokouksessa päätettiin 

myös hyödyntää kirkon Ovet auki -strategiaa oman seurakunnan strate-

gian tekemisessä. Loka-marraskuussa strategiaa valmisteltiin työnteki-

jöiden ja luottamushenkilöiden työpajoissa. Työpajojen ideoiden pohjal-

ta on tehty strategiakuvaluonnos (liite 5). 

 

Khra   Kirkkoneuvosto käsittelee Ruokolahden seurakunnan strategian vuosille 

2022- 2026 ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.  

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

Kvalt Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi Ruokolahden seurakunnan strategian vuosille  

2022-2026. 

 

 

mailto:sari.toikka@evl.fi
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§ 39 

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. 

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-

tään nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.12.2021 – 

13.1.2022. 

 Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

§ 40 

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kvalt 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.54. 

 Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

   

  Mirja Henttonen  Sari Toikka   

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

   

  Ruokolahdella 13.12.2021       

 

 

 

  Anna-Liisa Leminen  Konsta Lappalainen 

  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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Ruokolahden seurakunta 

Kirkkovaltuusto  

13.12.2021 § 40 

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:  § 30 - § 33; § 39 - § 40 

 

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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Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

– 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. 

 

 


