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Aika Tiistai 17.1.2023 klo 18.00-19.05 

 

Paikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina 

  
Osanottajat 

 

jäsenet 

Andrejev Katja 

 

läsnä 

 

Ojala Sari 

 

läsnä 

varajäsenet 

Laura Hakkarainen 

 

läsnä 

 Hasu Sirpa 

Hostikka Raita 

Hyvönen Jukka 

Janes Nina 

Kiri Esko 

poissa 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

Pousi Ritva-Leena 

Pousi Suvi 

Rautamaa Eeva 

Ristola Jarmo 

Ruokonen Markku, 

pj §§:t 1-5 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

Martti Muukkonen 

 

läsnä 

 

 

 Kivelä Arto 

Kupla Mia 

läsnä 

länsä 

Silander Outi 

Suikkanen Jaana 

läsnä 

läsnä 

  

 Lappi Jaakko läsnä Suutari Simo, pj §§:t 

6-13 

läsnä   

 Metso Jari 

Muuri Riikka 

Niemelä Teuvo 

Näkki Tuula 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

Tulkki Eini 

Tulokas Eila 

Tuomisalo Tomi 

Uotila Jarmo 

läsnä 

läsnä 

poissa 

läsnä 

  

 Ojala Jenni läsnä     

 

Muut läsnäolijat Anna Kinnunen, kirkkoherra 

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä. 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 1-13 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 19.1.2023 Hamina 19.1.2023 

Allekirjoitukset 

 

  Katja Andrejev Raita Hostikka 

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 23.1.2023 ja on ollut nähtävänä 

kirkkoherranvirastossa 24.1.-23.2.2023. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.1.2023 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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1 § 

Kokouksen avaus 

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 1 mom. mukaan ”kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen 

antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa 

puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu”. 

 

Kokouksen avaa kokouksen vanhin Markku Ruokonen ja hän toimi puheenjohtajana §§:ien 1-5 

käsittelyn aikana. 

 

Päätös  

Markku Ruokonen avasi kokouksen ja kirkkoherra Anna Kinnunen piti alkuhartauden. 

 

2 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

KJ 8 luku 5 § 1 mom. mukaan ”kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja 

kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan 

ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta”. 

 

Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty 9.1.2023, ja asialista on ollut nähtävänä 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.-17.1.2023 välisenä aikana. 

 

Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.  

 

Esitys  

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

Päätös  

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätös. Paikalla 25 valtuutettua 27 valtuutetusta ja 

kaksi varajäsentä. 

 

3 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Esitys 

Hyväksytään lähetetty esityslista.  

  

Päätös 

Hyväksyttiin esityslista lisäten Muut esille tulevat asiat § 12 ja siirrettiin muutoksenhaku § 13. 

 

4 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 

Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan 19.1.2023. Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 23.1.2023 ja  

pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 24.1.-22.2.2023. 
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Esitys  

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Katja Andrejev ja 

Sirpa Hasu. 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Andrejev ja Raita Hostikka.  

 

 

5 § 

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

 

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa 

ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8:2). 

 

Esitys   

Päätetään valita kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuosille 2023-2024. 

 

Päätös  

Päätettiin valita vuosiksi 2023-2024 puheenjohtajaksi Simo Suutari ja varapuheenjohtajaksi Outi 

Silander yksimielisesti. 

 

Puhetta johti §§:ien 1-5 ajan Markku Ruokonen. 

 

6 § 

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen 

 

Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 § 

”Suhteellinen vaali 

 

Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten 

vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja 

kolme varajäsentä. 

 

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on 

päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole 

päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. 

 

Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.” 

 

Esitys   

Päätetään  

1. asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunta toimikaudeksi 2023-2026 

2. valita siihen kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. 

 

Päätös  

Päätettiin  

1. asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan toimikaudeksi 2023-2026 

2. valita suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Tomi Tuomisalo, Tuula 

Näkki ja Suvi Pousi ja varajäseniksi Eeva Rautamaa, Jaakko Lappi ja Riikka Muuri. 

 



HAMINAN SEURAKUNTA    

Kirkkovaltuusto  17.1.2023   Sivu 4 

 

 

7 § 

Kirkkoneuvoston jäsenten vaali 

 

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 luku 1 §  

 

”Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina 

jäseninä varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen 

varajäsen.  

 

(KL 10:2, 1; KJ 9:1,3)  

 

Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden 

ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.  (KL 10:2) 

 

Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan 

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.  (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 §) 

 

Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset 

varajäsenet.  (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 §) 

 

Esitys 

Päätetään valita vuosille 2023-2024 

1.kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, 

2.kirkkoneuvoston viisi muuta jäsentä ja  

3.kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet 

 

Päätös 

Päätettiin valita vuosille 2023-2024 

1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Nina Janes 

2. kirkkoneuvoston jäseniksi seuraavat viisi jäsentä 

 Jaana Suikkanen 

 Markku Ruokonen 

 Arto Kivelä 

 Sari Ojala 

 Martti Muukkonen 

3. kirkkoneuvoston varajäseniksi 

 Katja Andrejev (Nina Janesin varajäsen) 

 Jenni Ojala (Jaana Suikkasen varajäsen) 

 Esko Kiri (Markku Ruokosen varajäsen) 

 Eini Tulkki (Arto Kivelän varajäsen) 

 Jari Metso (Sari Ojalan varajäsen) 

 Jukka Hyvönen (Martti Muukkosen varajäsen) 
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8 § 

Miehikkälän kappelineuvoston jäsenten vaali  

 

Miehikkälän kappelineuvoston ohjesääntö 5 §: 

  

Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä 

kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja 

varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa. 

 

Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa 

keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla 

saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen 

(KJ 12:2,2). 

 

Esitys  

Valitaan Miehikkälän kappelineuvoston kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista  

2023-2026 

 

Päätös 

Päätettiin valita yksimielisesti Miehikkälän kappelineuvostoon vuosille 2023-2026 seuraavat kuusi 

jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: 

Jäsen   Varajäsen 

Tiia-Riina Astola  Toini Oikarinen 

Jarmo Ristola  Raimo Vanhoja 

Tuula Suomalainen  Jouko Kuronen 

Eini Tulkki   Ulla Ylä-Kotola 

Jaakko Lappi   Timo Härmä 

Markku Kaitainen  Mia Kupla 

 

9 § 

Virolahden kappelineuvoston jäsenten valinta 

 

Virolahden kappelineuvoston ohjesääntö 5 §: 

 

Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä 

kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja 

varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa. 

 

Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa 

keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla 

saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen 

(KJ 12:2,2). 

 

Esitys  

Valitaan Virolahden kappelineuvostoon kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä  

vuosille 2023-2026 
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Päätös   

Päätettiin valita yksimielisesti Virolahden kappelineuvostoon vuosille 2023-2026 seuraavat jäsenet 

ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: 

Teuvo Niemelä  Osmo Havuaho 

Minna Yläkäs  Liisa Hanski 

Outi Silander   Kaisa Pitkänen 

Jarmo Uotila   Ahti Meriläinen 

Timo Järvinen  Mirja Isoin 

Aira Paavola   Seppo Pirttimäki 

 

 

10 § 

Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Kouvolan it-alueen johtokuntaan vuosiksi 2023-2026 

 

Haminan seurakunta kuuluu Kouvolan IT-aluekeskukseen, joka käsittää Mikkelin hiippakunnan 

alueen ennen sen laajentumista. IT-aluekeskuksella on johtokunta, joka valmistelee mm. IT-

aluekeskuksen talousarvion, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä käsittelee mm. IT-

aluekeskuksen laitehankinnoista. 

 

IT-alueen johtokunta koostuu osakasseurakuntien edustajista valtuustokausittain ja kokoonpano 

määräytyy  IT-alueen johtosäännössä (1§): 

 

”Kouvolan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee IT-aluekeskuksen johtokuntaan toimikaudekseen yhden 

viranhaltija- tai luottamushenkilöjäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.  

 

Kolmen suurimman IT-aluekeskuksen maksajan, jotka ovat Lappeenrannan seurakuntayhtymä, 

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Kotka-Kymin seurakunta, kirkkovaltuusto tai yhteinen 

kirkkovaltuusto valitsee kukin IT-aluekeskuksen johtokuntaan toimikaudekseen yhden viranhaltija- 

tai luottamushenkilöjäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.  

 

Muiden osakasseurakuntien kirkkovaltuustot tai yhteiset kirkkovaltuustot valitsevat, kukin 

vuorollaan nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä, IT- aluekeskuksen johtokuntaan 

toimikaudekseen yhden viranhaltija- tai luottamushenkilöjäsenen ja tälle henkilökohtaisen 

varajäsenen siten, että näin valitaan yhteensä neljä jäsentä.”  

 

Kirkkovaltuuston kaudelle 2023-2026 aakkosjärjestyksessä seuraavat osakasseurakunnat 

ovat Taipaleen seurakunta, Haminan seurakunta, Hirvensalmen seurakunta ja Imatran seurakunta.  

 

IT-alueen tiedotteen mukaan valitut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet tulee ilmoittaa IT-

aluekeskukseen tietohallintopäällikkö Jyrki Lahdelle 3.3.2023 mennessä.  

 
Esitys 

Valitaan Haminan seurakunta yksi viranhaltija- tai luottamushenkilöjäsen Kouvolan IT-

aluekeskuksen johtokuntaan ja tälle henkilökohtainen varajäsen.  

 

Päätös 

Päätettiin valita johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi talousjohtaja Tarja Partanen ja varajäseneksi 

Kai Huopainen ja Kai Huopainen kieltäytymisen varalle Martti Muukkonen. 
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11 § 

Kokousaikataulut 

  

Päätös 

Merkittiin tiedoksi 

1. kirkkovaltuuston seuraavat tapahtumat: 

 lauantaina 11.2.2023 klo 9-15 koulutus Simeon-salissa 

 sunnuntai 12.2.2023 tehtävään siunaaminen messun yhteydessä Marian 

kirkossa klo 10. 

 

2. kirkkoneuvoston kokoukset seuraavasti 

 perjantaina 3.2.2023 klo 16.30 

 keskiviikkona 22.2.2023 klo 15.30 

  

 

 

12 § 

Muut esille tulevat asiat 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi seuraava valtuustoaloite 

” Kirkkoneuvoston uudistaminen 

 
Esitämme, että kirkkoneuvoston kokoa nostetaan yhdeksään jäseneen vuoden alkaen 2025 alusta, 
jotta voimme varmistaa tasa-arvon toteutumisen helpommin. 1) Sukupuolten tasa-arvo toteutuu 
tuossa määrässä helpommin  
2) Kappeleiden edustus voidaan huomioida kokoonpanossa, jotta saamme koko seurakunnan 
äänen kuuluviin. 

Sillanrakentajien valtuustoryhmä 
Nina Janes 
Jenni Ojala 
Jaana Suikkanen 
Outi Silander 
Jarmo Uotila 
Katja Andrejev 
Esko Kiri 
Markku Ruokonen 
Tomi Tuomisalo 
Eeva Rautamaa 
Eila Tulokas 
Jarmo Ristola” 
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13 § 

Muutoksenhaku 

VALITUSOSOITUS 

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

2 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä 

oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska 

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista 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:1-4, 11-13 

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 toimenpiteen 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 hankintalain 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:26 

Ev.lut. kirkon virkaehtosopimuksesta annetun lain (968/1974) 19 § 

3 HANKINTAOIKAISU 

4 VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

a) Kirkollis- ja hallintovalitukset 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 
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Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 

Sähköposti: ita-suom.hao@om.fi 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

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

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 5-10 

 

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 

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.  

Muutoksenhakuajan laskeminen  

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä 

päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen 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.  

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN 

JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava:  

mailto:ita-suom.hao@om.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:kirkkohallitus@evl.fi


HAMINAN SEURAKUNTA    

Kirkkovaltuusto  17.1.2023   Sivu 10 

 

 

– 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 

yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä valitusviranomaiselle. 

Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineenselvitys siitä, milloin valittaja on saanut 

päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei 

kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa 

tilanteissa. 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin 

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

viraston 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 

oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä 

säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n 

mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. 

Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 

1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 


