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Aika Keskiviikkona 22.2.2017 klo 16.30-20.37 

  

Paikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Juha Parjanen, vs. kirkkoherra 

 

läsnä 
varajäsenet  

 Katja Andrejev läsnä Jaana Suikkanen  

 Jukka Hyvönen, poissa § 28 läsnä Jouni Kormu  

 Nina Janes läsnä Esko Kiri  

 Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi  

 Ritva-Leena Pousi läsnä Tuomo Uutela  

 Outi Silander läsnä Liisa Hanski  

     

     

     

 

 

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja  

  Teuvo Niemelä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat 21-42 §§:t 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 24.2.2017 Hamina 24.2.2017 

Allekirjoitukset 

 

  Katja Andrejev Nina Janes 

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 28.2.2017 ja on ollut nähtävänä 

kirkkoherranvirastossa 1.-14.3.2017. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.2.2017. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa   
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

21 § 

Kokouksen avaus 

 

Vs. kirkkoherra Juha Parjanen piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

 

 

22 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

 

Asialista on lähetetty 15.2.2017. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Esitys 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

Todetaan, että kirkkoherra Juha Tanskan virkavapauden aikana kirkkoneuvoston 

puheenjohtajana toimii vs. kirkkoherra Juha Parjanen ajalla 1.2.-31.12.2017. 

 

Päätös 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

23 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista.  

 

Päätös 

Esityslista hyväksyttiin lisättynä kohta 41 lausunnon antaminen seurakuntavaalien 

muutosehdotuksesta ja muutoksenhaku siirtyy kohtaan 42.  

 

 

24 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, 

kirkkoneuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Katja Andrejev ja Jukka Hyvönen 

 

Päätös  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Andrejev ja Nina Janes. 
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25 § 

Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano   

 

Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston 

päätösten täytäntöönpanosta.  (KL 10:1,5) 

 

Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai 

menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee 

jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston 

uudelleen käsiteltäväksi. (KL 10:6,1)  

 

Esitys, talousjohtaja puh. 050 594 3888  

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokouksessa 24.1.2017 tekemät päätökset on tehty oikeassa 

järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia, 

ja päätetään panna ne täytäntöön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

26 § 

Lastenohjaaja Aila Aitokarin irtisanoutuminen 

 

Lastenohjaaja Aila Aitokari on 12.1.2017 jättänyt kirkkoneuvostolle kirjeen, jossa hän irtisanoutuu 

lastenohjaajan toimesta 1.7.2017 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto toteaa Aila Aitokarin työsuhteen lastenohjaajana päättyvän omasta 

anomuksesta vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.7.2017 alkaen. 

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti tehtävää ei täytetä. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

27 § 

Virkavapaus Maria Suurnäkki 

Virkavapaa-anomus 

Valmistelija talousjohtaja, puh. 050 594 3888 

 

Diakonissa Maria Suurnäkki anoo 3.2.2017 päivätyllä kirjeellä opintovapaata ajalle 15.3.-

30.9.2017. Hän opiskelee Itä-Suomen yliopistossa teologiaa neljättä vuotta. Opintovapaan aikana 

hän suorittaa opiskelunsa päätökseen.  

 

Opintovapaalain 4 § (17.1.1997/58) mukaan Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde 

samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790273?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=opintovapaa%2A#a17.1.1997-58
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nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa 

viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.  

 

Maria Suurnäkki on pitänyt 13.1.2014-14.3.2017 välisenä aikana opintovapaata 364 päivää eli 

yhden vuoden. Nyt anottava opintovapaa kestää 200 päivää. 

Diakoniatiimi on keskustellut opintovapaasta ja puoltaa sitä sekä ehdottaa sijaisen palkkaamista. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään  

a. myöntää diakonissa Maria Suurnäkille palkatonta opintovapaata ajalle 15.3.-30.9.2017 

ja 

b. palkata hänen sijaisekseen samalle ajalle omalla suostumuksellaan diakoni Riitta 

Vanhoja, palkkaus KirVESTES:n mukaan palkanvaativuusryhmä 502, peruspalkka 

2.297,74 euroa ja lisäksi mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

28 § 

Ryhmänvetäjän palkkaaminen Ristiniemen hautausmaalle 
  

Valmistelu, seurakuntapuutarhuri 

Ristiniemen hautausmaalle tarvitaan kesäksi käytännön työhön osallistuva ryhmänvetäjä ajalle 

20.4.-31.10.2017. Palkkaus KirVESTES:n mukainen, tehtävän vaativuusryhmä 402, peruspalkka 

1.942,15 euroa/kk. Työaika 38 h 45 min /viikko.  

 

Ryhmänvetäjän tehtäviin kuuluvat hautausmaan ja puistoalueiden hoitotyöt, kunnossapitotyöt sekä 

kausi- ja kesätyöntekijöiden ohjaus ja työnjohto. Ryhmänvetäjällä tulee olla puutarhurin 

ammattitutkinto sekä työkokemusta viheralueiden hoitotöistä. Lisäksi arvostamme yhteistyökykyä 

ja hautausmaatyön luonteen ymmärtämistä. 

 

Neljänä edellisenä kesänä tointa on hoitanut ammattitaitoisesti ja ansiokkaasti puistopuutarhuri 

Katja Ojala, jolla on myös hyvät yhteistyötaidot. Katja Ojala on lupautunut vastaanottamaan 

tehtävän myös tänä vuonna. 

 

Ehdotus, talousjohtaja  

Kirkkoneuvosto päättää 

a) palkata Ristiniemen hautausmaan työsopimussuhteiseksi 

ryhmänvetäjäksi puistopuutarhuri Katja Ojala ajalle 20.4.-

31.10.2017 ja 

b) palkkaus KirVESTES:n mukaan, tehtävän vaativuusryhmä 402, 

peruspalkka 1.942,15 euroa/kk lisättynä vuosisidonnaisella 

palkanosalla, työaika 38 h 45 min/viikko 

c) työsuhteessa noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Jukka Hyvönen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi eikä osallistunut keskusteluun 

eikä päätöksentekoon. Hallintolaki 28 § 1)kohta. 

 

 

29 § 

Diakonissa Eija Piisolan irtisanoutuminen 

 

Diakonissa Eija Piisolan on ilmoittanut 7.2.2017 päivätyllä kirjeellään, että irtisanoutuu diakonian 

virasto eläkkeelle siirtymisen takia 1.9.2017 alkaen. 

 

Esitys, talousjohtaja puh. 050 594 3888 

Myönnetään diakonissa Eija Piisolalle ero diakonian virasta 1.9.2017 alkaen eläkkeelle 

siirtymistä varten. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

30 § 

Diakonian virka 

 

Seurakunnan henkilöstösuunnitelman mukaan tavoitteena on että 31.12.2018 

diakoniatyöntekijöiden määrä on 6 henkilöä. Tällä hetkellä diakoniatyöntekijöitä on seitsemän, viisi 

Haminassa, yksi Virolahdella ja yksi Miehikkälässä. 

 

Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 26.9.2016 § 107, että 1.9.2017 alkaen diakoniatiimissä 

on johtava diakonian viranhaltija.  

 

Seurakunnan väkiluku on viime vuosina pienentynyt huomattavasti. Sekä henkilöstösuunnitelman 

että seurakunnan talouden tasapainottamisen vuoksi on perusteltua vähentää yksi diakonian virka 

luonnollisen poistuman kautta. Diakoniatiimi on käsitellyt asiaa ja heillä on suunnitelma mitä 

tehdään, jos yksi diakonian virka lakkautetaan. Jaettu kirkkoneuvoston kokouksessa 25.4.2016.  

Asiakirjassa todetaan mm. 

- viranhaltijoiden diakonisia kotikäyntejä vähennetään 

- vapaaehtoistyötä kehitetään mm. vapaaehtoiset koulutetaan tekemään kotikäyntejä  

- laitoskäynnit pysyvät ennallaan yhdessä papiston kanssa 

- ryhmätoimintaan tulee muutoksia 

- leiri- ja retkitoiminta on muista syistä johtuen jo pienentynyt 

- vastaanotto- ja avustustyö jaetaan jäljelle jääneiden työntekijöiden kesken 

- lapsivaikutusten arviointi on tehty 

 

Hidden-projektin myötä kehitetään kotikäyntityötä. 

 

Esitys, kirkkoherra, puh. 050 386 5716 

Päätetään 

a) olla täyttämättä avautuvaa diakonian virkaa 1.9.2017 alkaen 

b) esittää kirkkovaltuustolle yhden diakonian viran lakkauttamista 
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Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

31 § 

Haminan seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätös 

 

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan ”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta 

seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden 

tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. 

Tilipäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä 

talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  

Tilipäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja 

taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien 

tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen 

kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta 

seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.” 

 

Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt (KPL 3:13,1). 

Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat eli tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tililuettelo, 

tehtäväalueluettelo ja erillistunnisteluettelot sidotaan erikseen omaksi asiakirjakseen. Liitetietojen 

erittelyt ovat seurakunnan sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, joita ei tarvitse julkistaa. 

 

Käyttötalousosan toimintatuotot olivat vuonna 2016 yhteensä 649.736,85 € mikä on 17.189,85 

euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Tuloryhmistä ylittivät talousarvion hautatoimi, maksutuotot, 

kolehdit ja muut keräystuotot, tuet ja avustukset sekä muut tuotot. Suurin vajaus tuli 

vuokratuotoista, 28.835,24 €, Haminan kaupunki irtisanoi Itäristin vuokrasopimuksen päättyväksi 

1.8.2016 alkaen sekä seurakuntatyön maksuista 17.569,64 €, ruokamaksut eivät toteutuneet arvion 

mukaisesti. 

 

Käyttötalousosan toimintakulut olivat vuonna 2016 yhteensä 5.211.273,93 € ja ne toteutuvat 95,4  

%:sesti. Säästöä kertyi yhteensä 250.854,07 €. Henkilöstökuluista säästyi 134.034,52 €, mikä johtui 

henkilösivukulujen, eläkevakuutusmaksun alenemisesta. Vuonna 2015 prosentti oli 28 ja vuonna 

2016 se oli 24. Palkkasumma kasvoi 2.210,42 €. Palveluiden ostoista säästyi 69.203,26 €, vuokrista 

3.495,20 €  ja tarvikkeiden hankinnasta 57.723,38 €, suurimmat säästöt kertyivät lämmityksestä, 

sähköstä, puutarhatarvikkeista ja elintarvikkeista. Ylitystä tuli annetuissa avustuksissa 13.965,84 €, 

mikä johtui diakonia-avustusten suuresta määrästä.  

 

Investointimenot olivat kohtuulliset 96.724,38 €. Lukuun sisältyy Johanneksen kirkon 

sankarihautausmaan kastelujärjestelmän ja putkistojen uusiminen 17.694,76 €, Virolahden kirkon 

muutostöiden suunnitteluun liittyen sähköiset piirustukset 12.276 € sekä Miehikkälän kirkon 

muuttaminen maalämpöön 66.753,62 €. Maalämpöhankkeeseen saatiin energia-avustusta ELY-

keskukselta 11.883 €. Itäristin seurakuntatalon myynti ei toteutunut eikä hautamaiden käyttöön 

hankittu käytäväharaa. 
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Verotuloja kertyi yhteensä 4.798.388,78 €, mikä 1.611,22 € vähemmän kuin oli budjetoitu ja 

201.310,38 € vähemmän kuin edellisenä vuonna. Prosenteissa vähennys ed. vuodesta oli 4,0 %. 

Koko kirkon osalta vähennys oli -1,8 %. Yhteisövero korvattiin vuoden 2016 alussa valtion 

rahoituksella. Valtion rahoitusta saatiin 519.828,00 euroa. Vuoden 2015 yhteisöverokertymä oli 

571.262,03 €. Seurakunnalle tilitettiin kuitenkin aiemmilta vuosilta yhteisöveroa takautuvasti 

84.218,42 €. Valtion rahoitus on ennalta sovittu määrä ja tilitetään seurakuntiin tasaisesti kerran 

kuukaudessa, mikä on sen etu. Yhteisövero vaihteli kuukausittain. Verotuloilla katettiin kaikki 

toimintakulut. 

 

Vuosikate heikkeni edelliseen vuoteen nähden, ollen 319.940,18 €, edellisenä vuotena 816.137,97 

€. Vuosi 2015 olikin poikkeuksellisen hyvä vuosi erilaisten kertaluonteisten tulojen tähden. 

Vuosikate vuonna 2016 ei kata suunnitelman mukaisia poistot 509.408,55 €, joihin sisältyy Itäristin 

lisäpoisto 50.000 €. Vuosikatteella pystyttiin rahoittamaan investoinnit ja lainanlyhennykset sekä 

korot. Vuosikate oli kuitenkin huomattavasti parempi kuin talousarvion luku -42.134,00 €. 

 

Tilikauden tulos on alijäämäinen 189.468,37 € ja poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden 

alijäämä on 32.519,00 €. 

Kassavarat pysyivät lähes samoina, lisäystä ainoastaan 11.730,56 €.  

 

Seurakunnan taseen loppusumma on 12.150.360,97 €. 

 

Tilinpäätösasiakirjat lähetetään erikseen. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto a) päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Haminan seurakunnan vuoden 

2016 tilinpäätös ja 

b) jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja sen jälkeen 

kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

32 § 

Itäristin seurakuntatalon myynti 

 

Itäristin seurakuntatalo on ollut myynnissä Kiertonet –huutokauppasivustolla. Huutokauppa päättyi 

19.1.2017 ja korkein tarjous oli 15.600 euroa. Kiinteistöön kuului myös tontti. 

 

Kiinteistötyöryhmä on keskustellut asiasta kokouksessaan 30.1.2017. 

 

Esitys, talousjohtaja puh. 050 594 3888 

Päätetään olla hyväksymättä huutokaupassa saatua korkeinta tarjousta 15.600 euroa ja 

kiinteistö laitetaan uudelleen myyntiin. 
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Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

33 § 

Lahjoituksen vastaanottaminen 

 

Hannu Isotalo on ilmoittanut lahjoittavansa Haminan seurakunnalle asunto-osakkeen Husulassa 

seuraavanlaisella lahjakirjalla 

 

”Tällä lahjakirjalla minä Hannu Isotalo sotu 270547-, lahjoitan Haminan Seurakunnalle omistamani 

 As. Oy Puolankallion, osakkeet 24746-27115, 2370 kpl. Ne oikeuttavat asunnon  C17  osoitteessa 

Joukahaisentie 23, 49510 Husula , pinta-alaltaan 119 m2 omistukseen ja hallintaan. Lahjoitukseen 

ei liity ehtoja. 

  

Hannu Isotalo” 

 

Esitys, talousjohtaja, puh. 050 594 3888 

Päätetään ottaa vastaan Hannu Isotalon lahjankirjan mukainen lahjoitus. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin sillä ehdolla, että huoneisto on normaalissa kunnossa. Huoneiston käyvät 

tarkistamassa kirkkoherra ja talousjohtaja heti kun avain saadaan käyttöön, jonka jälkeen 

kirkkoherra ja talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan lahjakirja. 

 

 

34 § 

Lähiesimiesten palkkaukset 

 

Seurakunnan siirtyessä Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen, tarkistettiin 

toiminnallisen puolen työntekijöiden esimiehet ja heidän tehtävänkuvaukset. Seurakuntapastoreiden 

Jaana Kivekkään ja Hanna Talkan tehtävänkuvaukset muuttuivat ja heille tuli suoria alaisia. Koska 

vaativuus kasvoi, on syytä tarkistaa myös heidän palkkaansa. Seurakuntapastori Ville Holopainen 

toimii diakoniatyön esimiehenä Juha Parjasen hoitaessa kirkkoherran virkaa siihen asti kunnes 

johtava diakoniaviranhaltija aloittaa tehtävässä 1.9.2017. 

 

Emäntä Sari Westdorpilla on alaisinaan kaikki keittiö- ja kiinteistötyöntekijät. Osa työntekijöistä on 

jaksotyössä, josta seuraa tarkempaa työvuorosuunnittelua ja työaikaseurantaa. Kirkon 

Palvelukeskukseen siirryttäessä myös hänen tehtävät lisääntyivät. 

 

Tehtävänkuvaukset ovat kokouksessa nähtävillä. 

 

Esitys 

Päätetään  

a) hyväksyä Jaana Kivekkään, Hanna Talkan, Ville Holopaisen ja Sari 

Westdorpin päivitetyt tehtävänkuvaukset, 
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b) seurakuntapastoreiden Jaana Kivekäs ja Hanna Talka palkka 

vaativuusryhmän 602 mukaiseksi,  peruspalkka 3.121,11 euroa kuukaudessa 

lisättynä vuosisidonnainen palkanosa 1.1.2017 alkaen, 

c) seurakuntapastori Ville Holopaisen palkka vaativuusryhmän 602 mukaiseksi 

peruspalkka 3.121,11 euroa kuukaudessa ajalla 1.2.-31.8.2017, 

d) emäntä Sari Westdorpin peruspalkka pidettäväksi vaativuusryhmässä 502, 

mutta peruspalkka on 2.350 euroa kuukaudessa lisättynä vuosisidonnainen 

palkanosa 1.1.2017 alkaen 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

35 § 

Seurakunnan tilojen käyttö eri tilaisuuksissa 

 

Keskustellaan kenelle ja mihin tarkoitukseen seurakunnan tiloja voi käyttää. Vs. kirkkoherra Juha 

Parjanen pohjustaa asiaa. 

 

Esitys 

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi. 

 

Päätös 

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 

 

 

36 § 

Lypsyniemen vuokrasopimus Haminan kaupungin kanssa 

 

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.8.2015 § 126 vuokrata Lypsyniemen leirikeskuksen 

kolmeksi viikoksi kesäkuun alusta Haminan kaupungille 10 vuoden vuokrasopimuksella. 

Vuokrahinta 8.996,31 €/kesä + voimassa oleva alv. Vuokrasopimuksen voi irtisanoa tai 

vuokrausviikkoja voi sopimuksen mukaan muuttaa ilmoittamalla edellisen vuoden kesäkuun 

loppuun mennessä. Vuonna 2016 kaupunki käytti Lypsyniemeä ainoastaan kaksi viikkoa kesäkuun 

alusta ja koska tieto vuokrausajan lyhenemisestä tuli vasta toukokuussa seurakunnan tietoon, 

laskutimme koko vuokran. 

 

Heikki Kotilainen on ollut talousjohtajaan puhelimitse yhteydessä tammikuussa 2017 ja kertonut, 

että he tarvitsevat tulevanakin vuotena Lypsyniemeä vain kaksi viikkoa kesäkuun alusta. 

Seurakunta on pyytänyt Heikki Kotilaiselta kirjallisesti tietoa tästä muutoksesta. Vastausta ei olla 

vielä saatu. 

 

Ehdotus, talousjohtaja puh. 050 594 3888 

Päätetään keskustella Lypsyniemen vuokrasopimuksesta, jolla leirikeskus on vuokrattu Haminan 

kaupungille kolme viikkoa kesäkuun alusta. 
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Päätös 

Päätetään laskuttaa Haminan kaupungilta kolmen viikon Lypsyniemen käyttö sopimuksen 

mukaisesti. Mikäli vuoden 2018 vuokrausviikkoihin tulee muutoksia, ne tulee ilmoittaa kesäkuun 

loppuun mennessä 2017 ja sen jälkeen muutetaan myös vuokrasopimusta. 

 

 

37 § 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 

 

Päätöspöytäkirjat ajalta 6.1.-21.2.2017 ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Esitys 

Merkitään viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi. 

 

Päätös 

Merkittiin viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi. 

 

 

38 § 

Virolahden kappelineuvoston pöytäkirjat tiedoksi 

 

Esitys, talousjohtaja 

Merkitään Virolahden kappelineuvoston pöytäkirjat 16.9.2016, 25.10.2016, 13.12.2016, 

5.1.2017 ja 7.2.2017 tiedoksi. 

 

Päätös 

Merkittiin Virolahden kappelineuvoston pöytäkirjat tiedoksi. 

 

 

39 § 

Miehikkälän kappelineuvoston pöytäkirjat tiedoksi 

 

Esitys, talousjohtaja 

Merkitään tiedoksi Miehikkälän kappelineuvoston pöytäkirjat 21.11.2016 ja 30.1.2017. 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi Miehikkälän kappelineuvoston pöytäkirjat. 

 

 

40 § 

Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Kansainvälinen ekumeeninen nuorten ja nuorten aikuisten Taizé-tapahtuma 25.-27.8.2017 

Haminassa. 

Luottamushenkilöiden ja esimiesten iltaseminaari 9.3.2017 siirretään toiseen ajankohtaan keväällä 

2017. 
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41 § 

Lausunnon antaminen seurakuntavaalien  muutosehdotuksesta 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan, että ehdotettu vaalipäivän siirto viikolla eteenpäin on 

onnistunut, ja että ehdotus vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan 

kelpoisuuteen toimia tehtävässään tiukennetaan, on hyväksyttävä ratkaisu. 

 

42 § 

Muutoksenhaku 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista 
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska 
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  
 
Pöytäkirjan pykälät: 21-26, 29 b,30 b),31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42 

 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pöytäkirjan pykälät:27a, 29 a, 30 a), 32, 33,  
 
 

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto 
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan 
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 
 
Pöytäkirjan pykälät:  
 
 

 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 
 
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n                               Pöytäkirjan pykälät: 
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,                              Pöytäkirjan pykälät: 
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai                           Pöytäkirjan pykälät: 27 b,28, 34,  
4. hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n                                Pöytäkirjan pykälät: 
5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla .Pöytäkirjan pykälät ja 
valituskieltojen perusteet:  
 
 

 Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot 
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain 
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu 
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon

1
.  

 
Pöytäkirjan pykälät:  
 
 

  

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 
 

                                                 
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € 
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat) 
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 Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto 

  
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34 
Postiosoite:PL 77 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pöytäkirjan pykälät: 
27, 29, 30 a), 32, 33 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. 
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä 
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai 
sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Oikaisuvaati- 
muksen 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 
 

 
HANKINTAOIKAISU 

Hankintaoikaisu
n tekeminen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä 
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).  
 

Toimitusosoite 
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: 
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34, 49400  HAMINA 
Postiosoite:PL 77, 49401  HAMINA 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pykälät  
 

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä 
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, 
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan 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 siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 
Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Hankintaoikaisu
n 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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.  
 

 

Valitus- 
viranomainen 
ja valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 
Käyntiosoite: Puistokatu 29 
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO 
Puh. 029 56 42500 (vaihde) 
Telekopio 020 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
30 päivää 
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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 
Telekopio: (015) 321 6016 
Sähköposti:mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi 
 

 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 

  Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki 
Telekopio: 09-1802 350 
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 
 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 
 
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto 
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) 
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi 
 

30 päivää 
 
 
 
 
 
 
30 päivää 

  
Valitus markkinaoikeuteen 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon 
asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen 
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan 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 siitä, että sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin. 
 
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään 
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä 
hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.  
 
Pykälät  115 
Markkinaoikeuden yhteystiedot                                                                                                                  
Valitusaika  14 päivää 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 

 
Postiosoite:  Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI 
Käyntiosoite   Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI 
Telekopio:  029 56 43314 
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 

 

Muutoksenhaku-
ajan laskeminen 

 

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
– valittajan nimi ja kotikunta 
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä 
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
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– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. 
 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön 
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan 
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai 
muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 

Valitus-  
asiakirjojen 
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. 

 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-
oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000 euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron hankintaa koskevassa 
asiassa, jollei lain 4-7 §:stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan euron ja sitä suuremmissa hankinnoissa 

oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa määräytyy lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön 
oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 

 

 

  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 

 


