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Aika Maanantaina 26.9.2016 klo 16.30-19.50 

  

Paikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Juha Tanska, kirkkoherra 

 

läsnä 
varajäsenet  

 Jukka Hyvönen läsnä Minna Harjumaaskola  

 Nina Janes läsnä Esko Kiri  

 Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi  

 Teuvo Niemelä poissa Liisa Hanski läsnä 

 Ritva-Leena Pousi poissa Raita Hostikka §§:t 88-

107 

läsnä 

 Outi Silander läsnä Jaana Suikkanen  

     

     

     

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja  

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa  Katja Andrejev, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 88-118 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 27.9.2016 Hamina 27.9.2016 

Allekirjoitukset 

 

  Liisa Hanski   Jukka Hyvönen 

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 30.9.2016 ja on ollut nähtävänä 

kirkkoherranvirastossa 3.-16.10.2016. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 29.9.2016. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

88 § 

Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

 

 

 

89 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

 

Asialista on lähetetty 19.9.2016. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Ehdotus 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Raita Hostikka ilmoitti, että poistuu kokouksesta klo 18.30. 

 

 

 

90 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Hyväksyttiin lähetetty esityslista. 

 

 

91 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

 

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

kirkkoneuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Arto Kivelä ja Teuvo Niemelä 

 

Päätös  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Hanski ja Jukka Hyvönen. 
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92 § 

Avustusanomus 

 

 

Kirkkoneuvoston hyväksyi kokouksessaan 15.10.2015 § 153 seurakunnan lähetyskohteeksi mm. 

Viron kirkon Tarton Maarian seurakuntaan perustettavan Perhekeskuksen. Perhekeskukselle 

remontoitiin tilat seurakuntatalon yhteyteen Suomesta saaduilla varoilla ja se avattiin tammikuussa 

2016.  

 

Diakoniatyö vieraili keskuksessa toukokuussa. Remontti oli vielä kesken ja mm. yksi ikkuna uupui. 

Tähän ikkunan hankintaan ja asennukseen Maarian seurakunta pyytää avustusta 400 euroa. 

 

Talousarviossa kohdassa Muu seurakuntatyö, tili 4950 Muut avustukset on varattuna kristillisille 

järjestöille 2.500 euroa. Määrärahasta on käytetty 900 euroa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja Tarja Partanen 

Päätetään avustaa Viron kirkon Tarton Maarian seurakunnan Perhekeskuksen remonttia 

400 euron avustuksella ikkunan hankinnassa. Avustus maksetaan seurakunnan tilille EE92 

2002 2100 51163 09.  

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

93 § 

Avustusanomus 

 

Kymenseudun Lottaperinneyhdistys ry on toimittanut seurakunnalle avustushakemuksen Lotta-

patsasta varten. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan liittyen Kymenlaakson Lottaperinne ry on 

päättänyt pystyttää Haminaan Lotta-toiminnasta muistuttavan patsaan. Anomuksessa perustellaan 

patsashanketta, että se osoittaa pysyvää kunnioitusta menneiden sukupolvien tekemää arvokasta 

työtä kohtaan nyt, kun osa Lotista on vielä elossa. 

 

Seurakunnan ydintehtävään ei kuulu avustaa yksittäisiä yhdistyksiä, ellei toiminta liity seurakunnan 

hengelliseen tehtävään ja sitä tehdä yhteistyössä työalojen kanssa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Haminan seurakunta ei osallistu Kymenseudun Lottaperinneyhdistyn ry Lottapatsas 

hankkeeseen. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 
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94 §  

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)  

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokouksessa 15.6.2016 tekemät päätökset on tehty oikeassa 

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

ja päätetään panna ne täytäntöön.   

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

95 § 

Seurakuntien tilinpäätökset vuonna 2015 

 

Kirkkohallitus on julkaissut seurakuntien vuoden 2015 tilinpäätöstilastot. 

Kokouskutsun mukana lähetetään tietoja tilastoista, joiden mukaan Haminan seurakunnan 

tilinpäätös verrattuna koko kirkkoon keskimäärin on hyvä lukuun ottamatta rahoitusvarallisuutta 

€/jäsen, rahavarojen riittävyyttä päivinä, sekä toimintapääomaa ja investointien tulorahoitus %. 

 

Ehdotus 

Merkitään tilastot tiedoksi ja keskustellaan asiasta. 

 

Päätös 

Merkittiin tilastot ja siitä käyty keskustelu tiedoksi. 

 

 

96 § 

Haminan seurakunnan taloudellinen tilanne 31.8.2016 

 

Kokouskutsun mukana jaetaan tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma 31.8.2016 sekä talousarvion 

toteutumisvertailu pääluokittain. 

 

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tuotoista puuttuu hautainhoitorahaston 

vuoden 2016 tuoton osuus määräaikaisista sopimuksista, joka kirjataan vasta tilinpäätöksessä. 

Summa on reilut 100.000 euroa. 

 

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Alitusta on ostoissa ja muissa 

toimintakuluista. Muista toimintakuluista puuttuu vuoden 2016 kiinteistöverot, jotka nostavat kuluja 

huomattavasti. Kiinteistöverojen suuruus on 85.000 euroa. Palkat ovat toteutuneet talousarvion 
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Knsto 
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mukaisesti. Verotulot ovat toteutuneet yli budjetin, mutta on muistettava, että marraskuussa 

maksamme verottajalla päin eikä toisinpäin. Vuosikate talousarvioon nähden näyttää paremmalta. 

 

Jos vertaamme tuloslaskelmaa viime vuoteen ovat erot huomattavat: 

- seurakuntatyön maksut reilut 50.000 pienemmät (v. 2015 seurakuntamatka Unkariin, tuotot 

n. 50.000 euroa) 

- vuokratuotot pienemmät n. lähes 15.000 euroa (kaupunki pois Itärististä, Pitäjäntuvan 

asunnossa ja Riihiniityssä ei asukkaita) 

- metsätalouden tuotot pienemmät 57.000 euroa (vaihtelevat vuosittain, vuodelle 2015 siirtyi 

tuottoja vuodelta 2014) 

- muut toimintatuotot alhaisemmet (v. 2015 METSO -metsänsuojelusopimuksen korvaus) 

- palkat n. 20.000 suuremmat (v. 2015 kiinteistöpuoli liian tiukoilla, epäpäteviä sijaisia 

työaloilla, virkavapauksia, joihin ei ollut sijaisia) 

- palvelut pienemmät 62.000 euroa (seurakuntamatkan kulut n. 50.000 euroa) 

- verotulot hieman pienemmät, vaikka saatu v. 2015 yhteisöveroja sekä sen korvaava 

valtionrahoitus 

- ei muita rahoitustuottoja (sijoitusrahastojen arvonnousu realisoitui v. 2015) 

- vuosikate edellisten johdosta reilut 300.000 euroa pienempi kuin vuonna 2015 

 

Rahat ovat kuitenkin hieman lisääntyneet, investoinnit ovat kasvaneet. Pääluokat eivät toistaiseksi 

ole ylittäneet talousarvion menoja. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Merkitään saatu selvitys tiedoksi. 

 

Päätös 

Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 

 

 

97 § 

Vuoden 2017 tuloveroprosentti 

 

KL 15:1 

Seurakunnan varojen käyttäminen. Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan 

seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. 

Seurakunnan tulee suorittaa maksuja kirkon keskusrahastoon niin kuin 22 luvun 8 §:ssä säädetään. 

 

KL 15:2 

Kirkollisvero.  Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 

§:ssä mainittuihin menoihin. 

 

Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen 

lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. 

 

Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.  Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 

prosenttiyksikköön. 
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Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus 

verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. 

 

Haminan seurakunnan vuoden 2016 tuloveroprosentti on 1,60 %. 

 

Verokertymät 

 

Kirkollisverot tilinpäätöksissä 

 2011 2012 2013  2014 2015 TA 2016 

Kirkollisvero 4.646.722 4.694.291 4.787.084 4.929.537 4.999.699 4.800.000 

Muutos €      39.157      47.569      92.793    142.453 70.162 -199.699 

Muutos %          0,85          1,02          1,98          2,98 1,42 -4,0 

 

Maksuunpannut verot (tietyltä verovuodelta määrätty, riippumatta milloin tilitetty 

seurakunnalle) 

 2011 2012 2013  2014  2015(alustava) 

Kirkollisvero 4.681.026 4.685.051 4.732.786 5.044.360 4.919.025 

Muutos 33.472 4.025 49.340 311.574 -125.335 

Muutos % 0,72 0,09 1,00 6,58 -2,48 

 

 

Vuosien 2015 ja 2016 verotulojen vertailu 

Kuukausi Kumulatiivinen 

  2015 2016 muutos 2015 2016 muutos 

tammikuu 464.059 469.057 1,0 464.059 469.057 1,1 

helmikuu 515.357 516.383 -0,2 979.416 985.440 -0,6 

maaliskuu 429.686 419.857 -2,3 1.409.101 1.405.297 -0,3 

huhtikuu 444.797 441.792 -0,7 1.853.898 1.847.089 -0,4 

toukokuu 481.570 472.151 -2,0 2.335.468 2.319.240 -0,7 

kesäkuu 420.008 413.463 -1,6 2.755.477 2.732.703 -0,8 

heinäkuu 485.198     469.388 -3,3 3.240.675 3.202.091 -1,2 

elokuu 444.369 440.014 -1,0 3.685.044 3.642.105 -1,2 

Vuoden 2016 verotulot ovat pienemmät kuin vuonna 2015, yhteensä 42.939 euroa. Marraskuun 

maksupanotilityksessä verottajan alustavan tiedon mukaan seurakunta joutuu maksamaan 

verottajalle lähes 100.000 euroa, riippuen marraskuun 2016 kertymästä. Vuonna 2015 saimme 

verottajalta 35.000 euroa. Maksettava summa johtuu myös siitä, että vuonna 2016 ei saada 

yhteisöveroa enää vuodelta 2016. Se tulee valtion rahoituksena kirkkohallituksen kautta 

kuukausittain 43.319 euroa. 

 

 Yhteisövero 2015 Yhteisövero 

tilitetty v. 2016, 

kertynyt vuosilta 

2011-2015 

Valtion rahoitus 

2016 

Erotus 2015-2016 

Tammikuu 45 428 17 142 43 319 15.033 

Helmikuu 43 110 8 092 43 319   8.301 

Maaliskuu 36 042 -68 43 319   7.209 

Huhtikuu 30 384 -395 43 319 12.540 
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Toukokuu 146 421 95 911 43 319  -7.191 

Kesäkuu 26 367 -23 151 43 319 -6.199 

Heinäkuu 37 687 3 947 43 319   9.579 

Elokuu 40 664 2 575 43 319   5.230 

Yhteensä                406 101                104 053                 346 552 44.504 

 

 

Tuloskehitys 2011 2012 2013 2014  2015 TA 2016 

vuosikate 288.000 6.000 138.000 579.063 816.138 -42.134 

tilikauden tulos -74.000 -377.000 -241.000 123.555 353.746 -500.632 

tilikauden yli-

/alijäämä 

65.000 -241.000 -84.000 280.504 510.695 -343.683 

investoinnit -735.000 -395.000 -1.459.000 -39.950 -33.168 145.000 

lainan lyhennys -268.000 -268.000 -268.000 -145.107 -115.107 -115.112 

lainan otto   700.000 200.000 - - 

rahavarojen 

lisäys/vähennys 

-715.000 -657.000 -889.000 370.047 666.044 -2.246 

 

Vuonna 2014 ja 2015 rahavarat lisääntyivät, johtuen tiukasta menokurista ja vähäisistä 

investoinneista kertaluonteisista tuloista, metsien suojelusopimus, metsätuotot ja arvopapereiden 

myyntivoitot. Vuoden 2016 talousarviossa rahavarojen muutos olisi lähellä nollaa. 31.7.2016 

tilanteen mukaan rahavarat lisääntyvät reilusti, mutta kassavirtalaskelmien mukaan rahaa tarvitaan  

loppuvuonna, jolloin menot ja investoinnit tuloja suuremmat. Vuoden 2017 talousarviossa pitäisi 

pyrkiä ainakin lähelle nollaa rahavarojen muutoksessa. Tähän päästään mm. henkilöstömenoja 

karsimalla, Itäristin kiinteistön myynnillä ja Markkulan tilojen vuokrauksella. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,60. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

98 § 

Lastenohjaajan irtisanoutuminen, Merja Posti 

 

Lastenohjaaja Merja Posti on 24.8.2016 jättänyt kirkkoneuvostolle kirjeen, jossa hän irtisanoutuu 

lastenohjaajan toimesta 1.11.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Merja Postin työsuhteen lastenohjaajana päättyvän 

omasta anomuksesta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.11.2016 alkaen. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 
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99 § 

Osa-aikaisen lastenohjaajan palkkaaminen 

 

Lastenohjaaja Merja Postin siirtyessä eläkkeelle 1.11.2016 tulee miettiväksi toimen täyttö. 

Merja Posti on työskennellyt osa-aikaisesti, eli 20 tuntia viikossa (52 %). 

 

Seurakunnassa on vuosittain syntynyt yhä vähemmän lapsia ja siitä johtuen päiväkerholaisten määrä 

saattaa pienentyä tulevaisuudessa. Päiväkerholaisten määrään vaikuttaa lisäksi työllisyystilanne 

sekä pienten lasten vanhemmille suunnattu muu taloudellinen tuki. Tästä syystä kirkkoneuvosto 

päätti viime talvena että ensi vuoden alussa vapautuva lastenohjaajan toimi täytetään määräajaksi 

vuoden 2018 kevään kerhokauden loppuun.  

 

Nyt vapautuva tehtävä olisi hyvä täyttää samalla linjalla. Lisäksi on huomioitava, että 

varhaiskasvatuksen toiminta on suunniteltu kerhokaudeksi 2016-2017 nykyisellä 

työntekijämäärällä. Työalalta on eläköitymässä ensi kesänä työntekijä. On jo etukäteen sovittu, että 

tätä osa-aikaista (86 %, 31 viikkotuntia) paikkaa ei täytetä 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään laittaa hakuun lastenohjaajan maääräaikainen toimi, 20 viikkotuntia. Työsuhde 

alkaisi 1.11.2016 ja päättyisi kerhokauden päättyessä keväällä 2018. Palkkaus KirVESTES:n 

mukaan vaativuusryhmän 401 mukaan, peruspalkka 52 % kokoaikaisen palkasta 1.871,58 

euroa + erityisperuste 29,17 euroa + mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. 

 

 

100 § 

Lastenohjaajan palkkaaminen 

 

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 25.4.2016 lastenohjaajien määrää. Keskustelun jälkeen 

päätettiin, että vuonna 2016 eläkkeelle siirtyvältä lastenohjaajalta vapautuva toimi täytetään 

kokoaikaisena ja toistaiseksi voimassa olevana työsopimuksena. Vuoden 2017 eläköityvän 

työntekijän tilalle palkataan  lastenohjaaja määräaikaisena vuoden 2018 kevätkauden loppuun. Sen 

jälkeen tarkastellaan uudelleen työntekijöiden ja kerholaisten määrää. 

 

Seurakunnassa on toiminut lastenohjaaja Riikka Turkia määräaikaisena työntekijänä ja hänen 

työsopimuksensa päättyi ennalta sovitusti keväällä 2016. Riikka Turkia on osoittautunut 

ammattitaitoiseksi, aloitekykyiseksi ja erilaisiin työpisteisiin sopeutuvaksi työntekijäksi. 

Lapsityöstä vastaavan kappalaisen päätöksellä hänet on palkattu eläkkeelle jäävän lastenohjaajan 

vuosiloman sijaiseksi ajalle 17.8.-30.10.2016. 

 

Työsopimuslain 6 §:n mukaan työnantajan on ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan yleisesti 

yrityksessä tai työpaikalla omaksutun käytännön mukaan. Kaikkien lastenohjaajien myös 

määräaikaisten ja sijaisten kanssa on keskusteltu paikan täytöstä. Siihen ei ole ollut kiinnostusta 

muilla johtuen, että vapautuvan työntekijän työpisteet ainakin tällä hetkellä ovat Haminan alueella. 

 

Liitteenä lapsityön lausunto 18.5.2016, liite 1 A. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 
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Päätetään palkata lastenohjaaja Riikka Turkia 22.12.1973 kokoaikaiseen toistaiseksi 

voimassa olevaan lastenohjaajan työsuhteeseen 31.10.2016 alkaen. Palkkaus KirVESTES:n 

mukaan vaativuusryhmän 401 mukaan, peruspalkka 1.871,58 euroa + erityisperuste 29,17 

euroa + mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

101 § 

Miehikkälän kappeliseurakunnan päiväkerho 
Miehikkälän kappelineuvosto on lähettänyt kirkkoneuvostolle toimenpide-esityksen, jonka 

tarkoituksena on turvata päiväkerhotoiminta Miehikkälän kappeliseurakunnan alueella. Haasteena 

on ollut sekä lasten riittävä lukumäärä että päiväkerhonohjaajien riittävyys. 

 

 3 
 
MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           3/2016  
Kappelineuvosto                                                           21.6.2016 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 

 

§ 26. PÄIVÄKERHOT MIEHIKKÄLÄSSÄ 

 
Miehikkälän kappelinsto 26.5.2016 § 14. 

Kappelineuvoston päätös: 

Aloite Haminan seurakunnan kirkkoneuvostolle. Kappelineuvosto 
edellyttää, että päiväkerhotoiminta aloitetaan Miehikkälän 

seurakuntakodilla syksyllä 2016. Perusteluna, että lapsia on 
ilmoittautunut ainakin 12. 
--- 

Kappelinsto 21.6.2016 § 26. 

Asian käsittelyä varten kutsutaan tämän pykälän ajaksi puhe- ja läsnäolo-

oikeudella kokoukseen seurakunnan lapsityöstä ja päiväkerhoista 
vastaavat viranhaltijat: lapsityöstä vastaava kappalainen Anita 
Venäläinen ja vt lapsityönohjaaja Mia Rautamies. 

 
Kappelineuvoston edellisessä kokouksessa tekemä aloite Miehikkälässä 

kokoontuvasta päiväkerhosta tulee käsittelyyn kirkkoneuvostossa vasta 
seuraavassa kokouksessa 26.9. kesän kokoustauon jälkeen. Päiväkerhojen 
olisi tarkoitus alkaa jo aiemmin. Näin ollen kappelineuvoston tekemän 

aloitteen käsittely kirkkoneuvostossa ei ehtisi tapahtua ennen uuden 
kerhokauden alkua. 

 
Seuraavassa joitakin näkökulmia kappelineuvostossa käytävän 
keskustelun pohjaksi. 

 
Lapsityöltä saadun tiedon mukaan (Pk 14.6./Mia Rautamies) lukuvuoden 

kerhoajat ja –paikat on järjestelty heti ilmoittautumisajan päättymisen 
jälkeen. Ilmoittautumisaika oli 4.-24.4. Ilmoittautumisaikana 
Miehikkälässä kokoontuvan ryhmän valitsi ykkösvaihtoehtona 8 lasta. 

Myöhemmin päiväkerhoon ilmoittautuneiden määrä on lisääntynyt ja on 
nyt 12 lasta. 

 
Tällä hetkellä ovat jo kutsut ja tieto kerhon ajasta ja paikasta lähteneet 
lapsille ja heidän perheilleen. Uuden ryhmän perustaminen ja sille 

sopivan ajankohdan löytäminen vaatisi työalan käsityksen mukaan 
muidenkin kerhojen ajankohtien uudelleen järjestelemistä. 

 
Lapsityön kokemuksen mukaan Miehikkälässä perhekerho on 
osoittautunut suosituksi lasten ja perheiden kohtaamispaikaksi. Sen sijaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 

 

Kappelineuvosto myöntänee kappalainen Anita Venäläiselle ja 

lapsityönohjaaja Mia Rautamiehelle puhe- ja läsnäolo-oikeuden tämän 
pykälän käsittelyn ajaksi. 
 

Muilta osin puheenjohtaja antoi päätösesityksen kokouksessa keskustelun 
jälkeen. 

 
Kappelineuvoston päätös: 
Anita Venäläiselle myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus tämän pykälän 

käsittelyn ajaksi. 
 

Kappelineuvosto päätti Hilda Näpin rahaston varojen käyttämisestä 
päiväkerhon ohjaajan palkkoihin, palkan sivukuluihin sekä 
välttämättömiin siivouskuluihin. Tämä vaihtoehto on tilapäinen ratkaisu 

vuoden 2016 loppuun asti. Kappelineuvosto ei voi valita tehtävään 
henkilöä eikä ottaa ketään työsuhteeseen. Palkkauspäätöksen tekee 

kirkkoneuvosto tai siihen oikeutettu viranhaltija viranhaltijapäätöksellä. 
 
 

 
 

§ 27. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
  Ei muita asioita. 

 
 

§ 28. ILMOITUSASIAT 
Esitys: 
Kappelineuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 
Kappelineuvoston päätös: 

Tiedoksi merkitään piispantarkastus viikolla 41. 
 

 

 
§ 29. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 

 
Kappelineuvoston päätöksen (21.6.2016/26 §) jälkeen Haminan seurakunnan varhaiskasvatustyö 

palkkasi tuntipalkkaisen kerhonohjaajan syykaudeksi 2016. Hänen apunaan toimii vanhemmista 

koostuva vapaaehtoisten avustajien joukko. Miehikkälän kappelin päiväkerhon tulevaisuuteen 

palataan kirkkoneuvoston kokouksessa marraskuussa 2016, kun on saatu kokemusta syksyn 

toiminnasta. 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Merkitään syksyn 2016 kerhojärjestely Miehikkälän kappelissa tiedoksi. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

102 § 

Virkavapaus anomus, pastori Hanna Hietanen 

Pastori Hanna Hietanen on työskennellyt virkavapaalla omasta virastaan Kotka-Kymin 

seurakuntayhtymän vt. sairaalateologina 1.3.2016 alkaen. Mikkelin hpk:n myöntämä virkavapaus 

päättyy 1.1.2017. Pastori Hietanen anoo tuomiokapitulilta uutta virkavapautta Haminan 



HAMINAN SEURAKUNTA    
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 2.1.2017–1.1.2018 voidakseen jatkaa vt. 

sairaalasielunhoitajan viran hoitajana Kotkassa (liite 1 ). Anomukseen tulee liittää kirkkoneuvoston 

lausunto (KJ: 6:9 §) 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 
Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto puoltaa pastori Hanna Hietasen virkavapausanomusta. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

103 § 

Virolahden kappeliseurakunnan kappalaisen virka 

Virolahden kappeliseurakunnan kappalaisen virka on ollut vailla vakinaista viranhaltijaa syksystä 

2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut luvan viran täyttämättä jättämiseen 

vuodeksi kerrallaan sillä perusteella, että seurakunnassamme on valmisteltu uutta strategiaa ja 

tarkasteltu samassa yhteydessä myös henkilöstön määrä tulevaisuudessa. Virkaa on hoidettu niin, 

että yksi seurakuntapastoreista on vuorollaan toiminut Virolahden vt. kappalaisena ja 

seurakuntapastorin virka on jätetty täyttämättä. Haminan seurakunnassa on kaksitoista papinvirkaa, 

joista siis yhdessätoista on ollut viranhaltija syksystä 2014.  

 

Kirkkoneuvosto on keskustellut tilanteesta kokouksessaan 31.8.2016 ja todennut, että vaikka 

seurakunnan taloustilanne jatkuu kireänä, Virolahden kappelin seurakuntaelämä tarvitsee nykyistä 

pysyvämpää virkajärjestelyä. Kirkkoneuvoston pyynnöstä Virolahden kappelineuvosto on 

kokouksessaan 16.9.2016 valmistellut kappalaisen viran täyttämistä, erityisesti virantäytön 

hakukriteereiden osalta (liite 2 ). Kappalaisenvaalin suorittaa seurakunnan kappelisäännön mukaan 

kappelineuvosto.  

 

Ehdotus, puheenjohtaja 
Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa 

Virolahden kappeliseurakunnan kappalaisen viran haettavaksi kappelineuvoston valmistelun 

mukaisesti. 

 

Kappeliseurakunnan kappalaisen palkka on vaativuusryhmän 602 tehtäväkohtainen palkka 3.393,23 

€/kk (+ mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa). 

Virkaan voidaan soveltaa kuuden kuukauden koeaikaa. 

Viranhaltijan tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus sekä lasten ja 

nuorten parissa työskentelevältä vaadittava rikosrekisteriote.   

 

Päätös 

Haminan seurakunta pyytää tuomiokapitulia julistamaan Virolahden kappeliseurakunnan 

kappalaisen viran haettavaksi 

Valittavalle asetettavat kriteerit 

a. työnkuva laaja-alainen papin perustyö, joka edellyttää kykyä tulla toimeen eri-

ikäisten seurakuntalaisten kanssa 

b. tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä esimiestaitoja, monipuolista kokemusta 

seurakuntatyöstä sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja 
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Knsto 

 

Kvsto  

 

c. keskeinen tehtävä on kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän kehittäminen, 

sielunhoito ja verkostoituminen 

d. kappeliseurakunnalla vahvat perinteet 

e. maalaisseurakunnan tuntemus on eduksi 

f. virkaan voidaan soveltaa kuuden kuukauden koeaikaa 

g. viranhaltijan tulee esittää ennen viran vastaanottoa hyväksytty lääkärintodistus 

h. viranhaltijan on esitettävä lasten ja nuorten parissa työskentelevältä vaadittava 

rikosrekisteriote (KL 6 luku 33 §) 

Tehtävän vaativuusryhmä 602, tehtäväkohtainen palkka 3.393,23 euroa + mahdollinen 

vuosisidonnainen palkanosa. 

 

 

104 § 

Virkavapauden keskeyttäminen, nuorisotyönohjaaja Anna Mykrä-Siljander 

Nuoriostyönohjaaja Anna Mykrä-Siljanderille on myönnetty virkavapaata (opintovapaa) Haminan 

seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta vuoden 2016 loppuun. Hän on ilmoittanut haluavansa 

keskeyttää virkavapaansa 1.12.2016 alkaen ja palata työhön. 

 
Milloin opintovapaa on myönnetty pitemmäksi kuin 50 työpäivän ajaksi, työntekijällä on oikeus keskeyttää 
opintovapaa ja palata työhön. 
Jos työntekijä haluaa käyttää hänelle 1 momentin mukaan kuuluvaa oikeutta, hänen on ilmoitettava tästä 
vähintään neljä viikkoa ennen työhön paluutaa (Opintovapaalaki 10 §). 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Kirkkoneuvosto toteaa, että nuorisotyönohjaaja Anna Mykrä-Siljander voi keskeyttää ilmoituksensa 

mukaisesti virkavapaansa 1.12.2016 alkaen ja palata hoitamaan virkaansa. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

105 § 

Määräaikainen tehtäväkohtainen palkanosa, nuorisotyönohjaaja Anne Lamminen 
Nuorisotyönohjaaja Anne Lamminen hoitaa Anna Mykrä-Siljanderin virkavapaan aikana osaa 

hänen tehtävistään ajalla 1.9.–30.11.2016 (liite 3). KirVesTes 2010–2012/Liite 1 mukaan: 

Jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, se tekee 
vastaavan muutoksen tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Myös määräaikainen tehtäväkohtaisen palkanosan 
tarkistus on mahdollinen. Jotta määräaikaista muutosta voidaan pitää olennaisena, olisi sen oltava voimassa 
ainakin kuukauden ajan. Päätökseen määräaikaisesta tarkistuksesta on sisällytettävä voimassaoloaika. 
Järjestelyn päätyttyä palkanosa palautuu entiseen tasoonsa. Tällainen olennainen mutta tilapäinen 
tehtävien vaativuuden muutos voi liittyä myös toisen viran tehtävien määräaikaiseen hoitamiseen.  

Ehdotus, puheenjohtaja 

Kirkkoneuvosto korottaa nuorisotyönohjaaja Anne Lammisen palkkaa 5 %:lla hänen 

peruspalkastaan laskien ajalla 1.9.–30.11.2016. Korotuksen perusteena on tehtävän vaativuuden 

määräaikainen muutos. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 
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106 § 

Haminan seurakunnan kanttorien lähiesimiehen palkkaus 

Kirkkoneuvosto on määrännyt kanttori Kai Huopaisen Haminan seurakunnan kanttorien 

lähiesimieheksi 1.8.2016 alkaen (KN 24.5.2016/67 §). Kai Huopaisen tehtäväkuvaus on tämän 

johdosta tarkistettu. Esimiestehtävä nostaa hänen tehtävänsä vaativuuden vaativuusryhmään 602 

(aiempi 601). Vaativuusryhmän nosto edellyttää myös hänen palkkansa tarkistamista. 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Kirkkoneuvosto määrittää Kai Huopaisen tehtäväkohtaisen palkan vaativuusryhmän 602 

peruspalkan mukaiseksi 1.8.2016 alkaen. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

107 § 

Haminan seurakunnan diakoniatyön lähiesimies 

Haminan seurakunnan diakonit ovat käsitelleet lähiesimiesjärjestelmän muuttamista niin, että 

diakonian viranhaltijasta tulisi diakoniatiimin lähiesimies ja diakoniapapin rooli olisi tiimissä 

edustaa oman alansa asiantuntemusta. Ehdotus seurailee niitä muutoksia, joihin kirkossa on paikoin 

viime vuosina päädytty esimiesjärjestelmää kehitettäessä – muutkin kuin papit voivat toimia 

työalaesimiehinä. Kirkkoneuvosto on käynyt asiasta lähetekeskustelun kokouksessaan 

(24.5.2016/73 §). Kokouksessa esille nousseita asioita on sen jälkeen vielä selvitetty diakonien ja 

diakoniapapin kanssa keskustellen. Loppupäätelmä on, että yhden diakonin nostaminen työalansa 

lähiesimieheksi ei mainittavasti vähennä diakonian asiakastyöhön nykyään käytettävää aikaa. 

Yhdellä diakonilla on tähänkin asti ollut tiiminvetäjän roolissa vastuu hallinnollisesta valmistelusta. 

Diakoniapapin rooli puolestaan vahvistuu käytännön diakoniassa, kun hänelle olleet 

kehityskeskustelu- ja viranhaltijapäätösten laatimistehtävät siirtyvät johtavalle diakonille. 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Päätetään, että 1.9.2017 diakoniatiimiä johtaa yksi diakonian viranhaltijoista johtavan 

diakoniatyöntekijän nimikkeellä.  

Johtavan diakonin palkkaus on vaativuusryhmän 601 tehtäväkohtainen palkka 2.641,14 €/kk (+ 

mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa). 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Raita Hostikka poistui kokouksesta. 

 

 

108 § 

Vuoden 2017 henkilöstön kehittämissuunnitelma 

Kirkkolain virkamiesoikeudellisissaa säädöksissä – Liite 23/ 21 § (21.12.2012/1008) –todetaan: 

Työyhteisön ja työilmapiirin kehittäminen Viranhaltijan hoidettavana olevaa tehtävää tai työmenetelmiä 
muutettaessa taikka kehitettäessä työnantajan on pyrittävä huolehtimaan siitä, että viranhaltija voi 
suoriutua tehtävänsä hoidosta. Työnantajan on myös pyrittävä edistämään viranhaltijan mahdollisuuksia 
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kehittyä kykyjensä mukaan urallaan. Työnantajan on pyrittävä edistämään hyvää ja luottamuksellista 
ilmapiiriä työyhteisössä.  

2 § Kehittämisen tarkoitus 

Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja 

kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien 

tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko 

työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. 

3 § Kehittämisen keinot 

Henkilöstön kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa käytettävät keinot valitaan henkilöstön ja työpaikan 

tarpeiden mukaan. Keinoja ovat esimerkiksi työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi, 

työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet. 

henkilöstökoulutus, mentorointi, työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, 

osallistumismahdollisuudet ja hankkeet. 

 

Haminan seurakunnan viranhaltijat ovat työaloittain, lähiesimiesten kanssa laatineet ehdotuksen 

henkilöstön kehittämissuunnitelmaksi vuodelle 2017. Henkilöstön kehittämisen kulut sisältyvät 

vuoden 2017 talousarvioon, liite 4 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Päätetään hyväksyä vuoden 2017 henkilöstön kehittämissuunnitelma liite 4, joka jakautuu 

välttämättömään koulutukseen ja tarpeelliseen koulutukseen yhteensä  

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

109 § 

Vuoden 2017 keittiötoimen hinnat 

 

Keittiötoimen vuoden 2017 sisäiset ja ulkoiset ateriahinnat liitteinä 5 ja 6. 

 

Sisäisiin ateriahintoihin ei tule muutoksia. Ulkoisiin hintoihin on juhlatarjoilun osalta tullut kaikkiin 

kahden euron korotus. 

  

Ehdotus, talousjohtaja  

Päätetään hyväksyä liitteen ateriahinnat vuodelle 2017. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

110 § 

Vuoden 2017 tilavuokrat 

 

Vuoden 2017 ehdotetut tilavuokrat liite 7. 

 

Vuoden 2017 hinnastoon tulee seuraavat muutokset: 

- muistotilaisuuksista peritään vuokra sekä keittiöstä ja salista yhdellä 

laskulla omaisilta, vuokra on pienempi kuin muista tilaisuuksista 
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- Markkulan leirikeskukselle on tehty vuorokausihinta, joka sisältää 

yöpymiset ja tilavuokrat päärakennuksessa sekä saunojen vuokrat. 

-  

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään hyväksyä liitteen mukaiset tilavuokrat vuodelle 2017 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

111 § 

Leirien ruokamaksut ja kerhomaksut vuodelle 2017 

 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Esitetään vuodelle 2017 seuraavat maksut 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leirien ja 
kerhojen 
ruokamaksut   

  2017 
rippileiri 100 €/leiri/oman seurakunnan jäsen, muut 150 €/leiri 

päivärippikoulu 
50 €/päiväkoulu oman srk:n jäsen, muut 75 
€/päiväkoulu 

vanu-leirit 10 €/yhden yön  tai päivän leiri , 20 € kahden yön leiri 

nuorten leirit 15 € yhden yön tai päivän leiri, 30 € kahden yön leiri 

diakonialeirit 15 € yhden yön tai päivän leiri, 30 € kahden yön leiri 

aikuistyön leirit 20 € yhden yön tai päivän leiri, 50 € kahden yön leiri 

muut leirit 20 € yhden yön tai päivän leiri, 50 € kahden yön leiri 

päiväkerho maksuton 

perhekerho maksuton 

perheleirit 
aikuinen 15 € yhden yön tai päivän leiri, 30 € kahden 
yön leiri, alle 15 v 10 € yhden yön leiri tai päivän leiri, 20 
€ kahden yön leiri, alle 4 v ei maksua 

    

leirikoulut/lapsi 10 € yhden yön tai päivän leiri, 20 € kahden yön leiri 

leirikoulut/aikuinen 15 €/yhden yön tai päivän leiri, 30 € kahden yön leiri 
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Seurakunnan kerhot ovat olleet maksuttomia ja leireistä on peritty ruokamaksu. Maksuihin ei ole 

esitetty korotuksia vuodelle 2017.  

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

112 § 

Tiedoksi merkittävät Virolahden kappelineuvoston pöytäkirjat 

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 

   

Ehdotus, talousjohtaja 

Merkitään tiedoksi Virolahden kappelineuvoston pöytäkirjat 13.4., 21.6.2016 ja 30.8.2016 

tiedoksi. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

113 § 

Tiedoksi merkittävät Miehikkälän kappelineuvoston pöytäkirjat 

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Merkitään tiedoksi Miehikkälän kappelineuvoston pöytäkirjat 26.5.2016, 21.6.2016, 16.8.2016 

ja 8.9.2016. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

114 § 

Työryhmän perustaminen, hoitamattomien hautojen kunnostus Ristiniemen hautausmaalla 

 

Hautaustoimen ohjesäännön 13 §:n mukaan hautaa on hoidettava hautausmaan arvoa vastaavasti, 

niin kuin siitä on erikseen säädetty. Hautaustoimilain 15 luvun 13 §:n mukaan hautausmaan 

ylläpitäjän tulee hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla 

tavalla. KL 17 luku 5 § 3 mom:n mukaan jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, 

kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa 

siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa 

hautaoikeuden menetetyksi. 

 

Seurakunnan hautausmailla on aloitettu hoitamattomien hautojen kunnostuskehotukset ja 

kuulutukset Myllykylän hautausmaalta. Prosessin jälkeen seurakunnalle palautui 190 hautapaikkaa, 
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jotka ovat seurakunnassa hautauskäytössä vuoden 2018 alusta. Samanlainen prosessi tulee 

käynnistää Ristiniemen hautausmaalla. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään  

1. aloittaa hoitamattomien hautojen kunnostuskehotukset Ristiniemen hautausmaalla 

vuonna 2017 

2. valitaan katselmuksia varten työryhmä, johon kuuluu seurakuntapuutarhuri Katri 

Partanen, kirkkoneuvoston jäsen Nina Janes ja Leena Bergqvist. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

115 § 

Haudankaivuu seurakunnan hautausmailla ja Haminan hautausmaiden talvikunnossapito 

 

Haudankaivuun sopimuksia palveluntuottajan kanssa on jatkettu 30.11.2016 asti.  

Kilpailutus käynnistettiin keväällä. Aluksi päätettiin, että kilpailutetaan koko seurakunnan 

hautausmaat yhdessä ja että sopimus tulisi olemaan toistaiseksi voimassa oleva. Sopimuksia on 

helpompi hallinnoida, kun niitä on vain yksi ja joka päättyy samaan aikaan. Sitten uudistettiin 

palvelukuvaus. 

 

Hankinta Taitoa on pyytänyt Haminan seurakunnan toimeksiannosta avoimella menettelyllä 

tarjouspyynnöllä 201662770 tarjoukset Haminan seurakunnan hautausmaiden 

haudankaivupalveluista ja talvikunnossapidosta.  

 

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että sopimusaika alkaa 01.12.2016 ja se on voimassa toistaiseksi 

kuuden kuukauden irtisanomisajalla. 

 

Hankinnasta on julkaistu EU-kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus julkisten hankintojen 

sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) 07.07.2016. Tarjouspyyntö on julkaistu samanaikaisesti 

sähköisessä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa (https://tarjouspalvelu.fi/taitoa). 

 

Määräaikaan 07.09.2016 kello 12.00 mennessä tarjouksen jätti Kuljetus ja Kaivu Immonen Ky. 

 

Tarjous avattiin Hankinta Taitoassa 07.09.2016. Läsnä olivat hankinta-asiantuntijat Päivi Kiviranta 

ja Anita Okkola-Lind. 

 

Tarjouksen käsittelyssä todettiin, että tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut 

kelpoisuusvaatimukset ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. 

 

Tarjous, palvelunkuvaukset ja tarjouspyyntö nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto päättää valita Haminan seurakunnan hautausmaiden haudankaivu- ja 

talvikunnossapitopalveluiden tuottajaksi Kuljetus ja Kaivu Immonen Ky:n. 

 

https://tarjouspalvelu.fi/taitoa
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Hankinnassa päätöksenteon perusteena on halvin hinta (tarjousten vertailuhinta). 

Kuljetus ja Kaivu Immonen Ky:n tarjouksen vertailuhinnaksi muodostui 114.534,00 euroa € alv 0 

%. 

Tarjouksen vertailuhinnan laskemisessa käytetyt määrät on arvioitu edellisten vuosien toteutuneiden 

määrien pohjalta. Seurakunta ei sitoudu ilmoitettuihin määriin vaan niitä on käytetty tarjouksen 

vertailuhinnan laskemisessa. 

 

Sopimusaika alkaa 1.12.2016 ja se on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. 

 

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Tarja Partasen allekirjoittamaan valitun palveluntuottajan 

kanssa tehtävän hankintasopimuksen. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

116 § 

Hautapaikan lunastaminen ennakkoon 

 

 

Kirkkoneuvostolle on osoitettu kirje, jolla esitetään, että henkilö saa lunastaa Haminan seurakunnan 

Ristiniemen hautausmaalta hautapaikan itselleen ja puolisolleen heidän vielä eläessä. 

 

Kirkkolain 17 luvun 2 §:n mukaan ”oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä.--- 

Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin”. 

 

Seurakuntapuutarhuri on antanut suullisesti tiedon, että Ristiniemen hautausmaalta voitaisiin 

mahdollisesti osoittaa rivi, jolta voisi perustelluista syistä lunastaa hautapaikan ilman 

kuolemantapausta. Seurakuntapuutarhuri esitteli paikan kirkkoneuvoston jäsenille 

hautausmaakatselmuksessa. 

 

 

Esitys, talousjohtaja 

Keskustellaan asiasta ja merkitään käyty keskustelu tiedoksi jatkovalmistelun pohjaksi. 

 

 

Päätös 

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja palautetaan jatkovalmisteluun. 

 

 

117 § 

Muut esille tulevat asiat 

 

Päätös 

Muita asioita ei ollut. 

 

118 § 

Muutoksenhaku 
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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: 88,89,90,91,94,95,96,97,98,101,102,103,104,112,113,116,117,118 
 

 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: 92,93,99,109,110,111,114, 
 
 

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: 100,108 
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 kynnysarvon1.  
 
Pöytäkirjan pykälät: 115 
 
 

  

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja –aika 

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

 Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto 

  
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34 
Postiosoite:PL 77 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pöytäkirjan pykälät: 
92,93,109,110,111,114, 
 
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 

                                                 
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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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.  
 

 
VALITUSOSOITUS 

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 
 

  
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 

 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
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Sähköposti:mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi 
 

  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: 
– 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-  Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla 
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asiakirjojen 
toimittaminen 

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.  

 

 


