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Aika torstaina 30.3.2017 klo 16.30 18.11 

  

Paikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Juha Parjanen, vs. kirkkoherra 

 

läsnä 
varajäsenet  

 Katja Andrejev läsnä Jaana Suikkanen  

 Jukka Hyvönen läsnä Jouni Kormu  

 Nina Janes läsnä Esko Kiri  

 Arto Kivelä poissa Tuula Joenpolvi läsnä 

 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 43-52 §§:t 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina   Hamina  

Allekirjoitukset 

 

    

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 5.4.2017 ja on ollut nähtävänä 

kirkkoherranvirastossa 6.-19.4.2017. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4.4.2017. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa   
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43 § 

Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja vs. kirkkoherra Juha Parjanen piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

 

44 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Asialista on lähetetty 27.3.2017. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Esitys 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

 

Päätös 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

45 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista.  

 

Päätös 

Hyväksyttiin lähetetty esityslista. 

 

 

 

46 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

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

kirkkoneuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Ritva-Leena Pousi ja Katja Andrejev. 

 

Päätös  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva-Leena Pousi ja Katja Andrejev. 
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47 § 

Kirkollisten järjestöjen vuosikokousedustajien valinta 
Valmistelija kirkkoherra 

 

Kirkollisten järjestöt pitävät toukokuussa ja kesällä vuosijuhliaan, joiden yhteydessä on yleensä 

myös vuosikokous. Seurakunnan edustajan tai edustajat järjestön vuosikokoukseen tai 

kesätapahtumaan nimeää kirkkoneuvosto. 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Kirkkoneuvosto nimeää Haminan seurakunnan edustaksi  
- Nuori Kirkko ry:n  vuosikokoukseen  

- Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen Turkuun 20.5.2017 Marja-Liisa Vuorela-Selin 

ja Ritva Mäkelä sekä lähetyssihteeri Liisa Länsmans 

- Suomen Merimieskirkko ry:n vuosijuhlaan ja vuosikokoukseen Ouluun  

12.-13.8.2017, ei ole edustajaa (sovittu merimieslähetyspiirin/Alpo Lommin kanssa) 

- Hengen uudistus kirkossamme ry:n Kesäkonferenssiin 5.-.7.8.2017 Marjatta Pennanen 

- Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen liittokokoukseen Ryttylään, 7.-9.7.2017 edustajaksi: 

Tuomo Räsänen ja Marketta Koukkula  

- Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, 30.6.-2.7.2017 Markku Näkki 

- Kirkkopalvelut ry yhdistyksen kokoukseen 19.5.2017 Turkuun, Marja-Liisa Vuorela-Selin 

 

Seurakunta maksaa edustajien kohtuulliset matkakulut edullisimman (yleensä julkisen liikenteen 

taksojen) mukaan sekä kohtuulliset majoitus- ja ruokailukulut ja osallistumismaksun. 

Viranhaltijaedustajalle kuuluu KirVesTes:n ja seurakunnan matkustussäännön mukainen päiväraha. 

Valtuutetaan vs. kirkkoherra Juha Parjanen päättämään puuttuva edustaja. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

48 § 

Itäristin seurakuntatalon myynti 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkoneuvosto laittoi Itäristin seurakuntatalon uudelleen myyntiin kokouksessaan 22.2.2017. 

Tarjousten jättöaika päättyi 27.3.2017 klo 12. Määräaikaan mennessä saimme seuraavat tarjoukset: 

 

Medservice Oy, Jaakko Granlund  26.000 euroa 

- hoivakoti 20-30 paikkainen 

Juha Tiili    35.500 euroa 

- asuintilat, jumppa/käsityöpiirit 

Seppo Vihinen   23.000 euroa 

- monitoimitilaksi ”hyvähenkisille” harrastuksille nuorille ja eläkeläisille 

 

Lisäksi yksi tarjous saapui myöhässä klo 12.46 
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Esitys, talousjohtaja 

Tutustutaan saatuihin tarjouksiin ja hyväksytään esitettäväksi kirkkovaltuustolle korkein saatu Juha 

Tiilin tarjous 35.500 euroa. KL 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee 

seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovutusta, on alistettava 

kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

 

 

Päätös 

Jukka Hyvönen esitti, että Juha Tiilin tarjousta ei hyväksytä. Esitys ei saanut kannatusta ja 

siitä ei äänestetty.  

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Jukka Hyvönen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. 

 

 

49 § 

Esirukous messussa samaa sukupuolta olevien avioliittoon aikovien puolesta 

esittelijä, kirkkoherra puh 050 3865 716 

 

Kirkkoneuvosto keskusteli ja yksimielisesti hyväksyi kokouksessaan 22.2.2017 (35 §) sen, että KJ 

14:2 § mukaisesti seurakuntamme kirkkoja saa ja voi käyttää rukoushetkeen samaa sukupuolta 

olevien avioparien kanssa piispainkokouksen antaman pastoraalisen ohjeen mukaisesti. Kyse ei ole 

siis avioliittoon vihkimisestä tai avioliiton kirkollisesta siunaamisesta, vaan vapaamuotoisesta 

rukoushetkestä. Siinä ei käytetä avioliiton vihkimiseen tai sen siunaamiseen kuuluvia erityisiä osia 

(esim kysymykset, lupaukset, sormusten vaihto, puolisoiksi julistaminen, liiton siunaaminen). 

Rukoushetki voi sisältää virren veisuuta, Raamatun tekstien lukemista, rukousta, sekä kirkon 

rukousperinteeseen sisältyvää aineistoa. Rukoushetki voidaan toteuttaa ohjeen mukaan joko 

yksityisesti tai yhteisöllisesti (perhe/suku/ystävät mukana) siten kuin asiaomaisten kanssa sovitaan. 

 

Seurakuntamme papisto keskusteli asiasta keskiviikkona 8.3.2017 työkokouksessaan todeten sen, 

että paikalla olleet papit katsovat voivansa suorittaa ao rukoushetken asianomaisten henkilöiden 

kanssa. Samalla he totesivat, ettei heidän mielestään ole estettä esirukoukseen samaa sukupuolta 

olevan parin avioliiton puolesta messun esirukouksessa. 

 

Piispainkokouksen antaman ohjeen mukaisesti ”pyydettäessä voidaan seurakunnan jäsenen 

siviilivihkimisenä toimitettavan avioliiton puolesta rukoilla päiväjumalanpalveluksessa sen mukaan, 

mikä on paikallinen tapa” (lainaus piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta, s 

11). 

Olemassa olevat esirukouskäytännöt vaihtelevat seurakunnissa. Piispainkokous ei ottanut selvää 

kantaa asiaan siitä, ”mikä on paikallinen tapa” – päätösvalta asiassa jää siis seurakunnalle. 

Hämmennystä aiheuttaa se, että samassa esirukouksessa pitäisi ottaa huomioon sekä kirkolliset 

vihkimiset että siviilivihkimiset. 

Nykyisen käytännön mukaisesti messun esirukouksessa rukoillaan kaikkien niiden avioliittoon 

aikovien parien puolesta, jotka antavat siihen kirjallisen suostumuksensa, riippumatta siitä, miten ja 

missä heidän vihkimisensä toimitetaan (maistraatissa siviilivihkimisenä, toisen seurakunnan 

alueella, suomalaisen viranomaisen edessä ulkomailla jne). Lisäksi ”seurakunnan jäsenen 

avioliittoaikomus voidaan kihlaparin pyynnöstä lukea myös siinä tapauksessa, että esteet on tutkinut 
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muu seurakunta tai maistraatti” (Kirkkohallitus, virastonhoidon ohjeet, avioliitto-ohje) Hoitaessaan 

avioliiton esteiden tutkinnan, kirkkoherranvirasto ei aina saa edes tietoonsa, missä ja miten itse 

vihkiminen toimitetaan. Kirkkoon kuuluvien parien avioliitto aikomuksen puolesta siis aina 

rukoillaan, elleivät he itse sitä jostain syystä kiellä. 

Tämä voisi olla toimiva ja hyvä ratkaisu mietittäessä sitä, miten hoidetaan samaa sukupuolta 

olevien parien avioliitto aikomuksen puolesta rukoileminen esirukouksessa kirkossa. 

 

Ehdotus, kirkkoherra 

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee keskustelun perusteella tarvittavan linjauksen asiasta ja 

se ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä, että messun yhteydessä voidaan esirukouksessa rukoilla 

samaa sukupuolta olevien parien puolesta, jos molemmat osapuolet kuuluvat kirkkoon ja he 

eivät sitä kiellä. 

 

 

50 § 

Työterveyshuollon sopimus 

Valmistelija talousjohtaja, puh. 050 59403888 

 

Työterveyshuollon sopimus Kymijoen Työterveyden kanssa päättyi 31.12.2016. Seurakunta teki 

Kymijoen Työterveys Oy:n kanssa määräaikaisen sopimuksen ajalle 1.1.-30.6.2017. Kymijoen 

Työterveys Oy:n omistavat Kotkan ja Haminan kaupungit, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän 

kunnat, Carea ja Ekami. Työterveyshuollon kilpailuttamisesta sovittiin Hankinta Taitoa Oy:n 

kanssa. Hankintalaki muuttui 1.1.2017 alkaen ja kilpailuttamisen euromääräiset rajat ovat nousseet 

ja sen takia kilpailutus ei ole pakollinen vaan seurakunta voi neuvottelumenettelyllä sopia nykyisen 

toimijan kanssa. Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa 8.3.2017 ja päätti, että työterveyshuollon 

palveluita ei kilpailuteta, vaan neuvottelemme uuden sopimuksen nykyisen toimijan Kymijoen 

Työterveys Oy:n kanssa. Yhteystyötoimikunta oikeutti vs. kirkkoherra Juha Parjasen ja 

talousjohtaja Tarja Partasen neuvottelemaan uudesta sopimuksesta. 

Vs. kirkkoherra ja talousjohtaja neuvottelivat 27.3.2017 Kymijoen Työterveys Oy:n toimitusjohtaja 

Anu Neuvosen ja palvelupäällikkö Päivi Larvion kanssa ja neuvottelussa todettiin mm seuraavaa: 

- pääsääntöisesti palvelut ovat toimineet hyvin ja seurakunta sekä työntekijät ovat 

pääsääntöisesti tyytyväisiä 

- ajanvaraus puhelimitse helpottunut 

- Kymijoen Työterveys mahdollisesti laajentaa toimintaansa Haminassa  

(kuvantamispalvelut) sekä heillä on toimipisteet sekä Miehikkälässä ja Virojoella 

(myös laboratoriopalvelut) 

- kokonaiskustannusten nousu on ollut maltillinen 

- Kymijoen Työterveys Oy tarjoaa 20 %:n alennuksen laboratorio- ja 

kuvantamispalveluista sekä 50 %:n alennuksen yleismaksuun, mikä tarkoittaa 

lähes 3.500 euron säästöä vuodessa (voimassa toistaiseksi) 

 

Alustava sopimus lähetetään esityslistan mukana. 

 

Esitys, talousjohtaja 050 594 3888 
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Päätetään solmia työterveyshuollon sopimus Kymijoen Työterveys Oy:n kanssa toistaiseksi 

1.4.2017 alkaen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma uusitaan 1.7.2017 alkaen, jossa 

tarkennetaan ostettavat palvelut. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

51 § 

Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Piispa Seppo Häkkinen on määrännyt vs lääninrovasti Juha Parjasen toimittamaan Virolahden 

kappeliseurakunnan kappalaisen Anne Koivusen virkaanasettamisen seurakunnalle sopivana aikana 

virkaan asetetun kuuden kuukauden koeajan päätyttyä (piispan päätös 5/2017, annettu 7.3.2017). 

 

 

Sovitaan kirkkoneuvoston ja lähiesimiesten yhteisen neuvottelun ajankohta ja paikka. 

Työalajohtajien ehdotus keskiviikko 10.5.2017 klo 17.00 Vehkarinne. 

 

 

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset 

- tiistaina 25.4.2017 klo 16.30 

- keskiviikkona 31.5.2017 klo 16.30 

 

Kirkkovaltuuston 7.6.2017 klo pidettäväksi ilmoitettu kokous siirretään pidettäväksi maanantaina 

8.5.2017 klo 18 Simeon-salissa. 

 

52 § 

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: 43,44,45,46,51,52 

 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:47,49 
 
 

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto 
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan 
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 
 
Pöytäkirjan pykälät: 48 
 
 

 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 
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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:  
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:  
 
 

  

 
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:47,49 
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 50 
 

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. 
 

                                                 
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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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 
 

  
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:48 
 
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.  
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

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-  
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.  

 

 


