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Aika Tiistaina 25.4.2017 klo 16.30-17.40 

  

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 läsnä Tuula Joenpolvi  

 Ritva-Leena Pousi §§:t 53-60, klo 16-17.03 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 53-65 §§:t 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 27.4.2017 Hamina 26.4.2017 

 

Allekirjoitukset 

 

  Jukka Hyvönen Nina Janes 

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 2.5.2017 ja on ollut nähtävänä 

kirkkoherranvirastossa 3.-16.5.2017. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla  28.4.2017 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Knsto 53 § 

Kokouksen avaus 

 

Vs. kirkkoherra Juha Parjanen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 

 

 

 

 

Knsto 54 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Asialista on lähetetty 18.4.2017. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös   

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

Knsto 55 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Hyväksytään lähetetty esityslista lisättynä kohtaan muut esille tulevat asiat Tuula Hiironen 

eläkkeelle siirtyminen. 

 

 

 

Knsto 56 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

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

kirkkoneuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Hyvönen ja Nina Janes. 

 

Päätös 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Hyvönen ja Nina Janes. 



HAMINAN SEURAKUNTA    

Kirkkoneuvosto  25.4.2017  Sivu 4 

 

Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

57 § 

Henkilöstötyöryhmän perustaminen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Seurakunnan henkilöstösuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa 20.5.2014. Se ulottuu 

vuoteen 2018. Vuoden 2014 jälkeen on tapahtunut muutoksia. Seurakunta on liittynyt vuoden 2017 

alusta Kipaan ja vuoden 2017 aikana selviää väheneekö työt ja miten paljon taloustoimistossa. 

Kirkonkirjojen digitointi valmistuu lopullisesti ja se mahdollistaa virkatodistusten ja sukuselvitysten 

antamisen muualtakin kuin omasta seurakunnasta. Mikkelin hiippakunta valmistelee alueellisia 

keskusrekistereitä. Haminan seurakunta hyödyntää tällä hetkellä digitointia ja Kouvolan 

keskusrekisterin työntekijä tekee etätyönä Kouvolassa Haminan seurakunnan jäsenten 

virkatodistuksia ja sukuselvityksiä työntekijän vuosiloman aikana. Näiden kaikkien muutosten 

vaikutus henkilöstötarpeeseen pitää selvittää.  

 

Seurakuntien rakenneuudistus kariutui kirkolliskokouksessa keväällä 2015 eikä näköpiirissä ole 

tällä hetkellä seurakuntien yhdistymistä. 

 

Henkilöstön määrää joudutaan miettimään myös seuraavista syistä 

- kirkollisverotulot ovat viime vuonna kääntyneet laskuun johtuen mm. kirkkoon 

kuulumisprosentin vähenemisestä 

- seurakunnan kiinteistöomaisuus on suuri eikä sitä pystytä enää kovin paljon pienentämään 

- sisäilmaongelmien korjaamiseen pitää varata riittävästi varoja 

 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään 

1. perustaa henkilöstötyöryhmä päivittämään henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2022 

2. valita työryhmää kirkkoherra ja talousjohtaja sekä luottamushenkilöedustajat. 

 

Päätös 

Päätettiin 

1. perustaa henkilöstötyöryhmä päivittämään henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2022 ja 

2. valita työryhmään kirkkoherra, talousjohtaja, kirkkoneuvoston edustajana Outi Silander sekä 

kirkkovaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari. 

 

 

58 § 

Diakonian viran muuttaminen johtavan diakonian viraksi 

Valmistelija, talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.9.2016 § 107, että seurakunnalla on johtava diakonian 

viranhaltija 1.9.2017 alkaen. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, että yhden diakonian 

viranhaltijan jäädessä eläkkeelle 1.9.2017 alkaen, virka lakkautetaan ja samalla diakonian 

viranhaltijoiden määrää vähennetään yhdellä. Tämä tarkoittaa sitä, että jäljelle jäävistä kuudesta 

diakonian viroista yksi muutetaan johtavaksi diakonian viraksi. 

 

Esitys, talousjohtaja 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Käsitellään asia ja päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa yhden diakonian viran 

johtavaksi diakonia viraksi 1.9.2017 alkaen. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 59 § 

Johtavan diakonian virka 

Valmistelija, vs. kirkkoherra puh. 050 386 5716 

 

1.9.2017 alkaen seurakunnalla on viisi diakonian virkaa ja yksi johtava diakonian virka. 31.8.2017 

asti kaikilla diakonian viranhaltijoilla on virka, mutta 1.9.2017 yksi pitää siirtää johtavan diakonian 

viranhaltijan virkaan 

 

Johtavan diakonian viranhaltijan pätevyysvaatimuksena on diakonissan tai diakonin koulutus. 

Sisäinen hakuaika 26.4.-5.5.2017. Palkkaus tehtävän vaativuusryhmä 601, peruspalkka 2.641,14 

€/kk. 

Johtava diakonian viranhaltija on diakonian viranhaltijoiden lähiesimies. Hän vastaa diakonian 

hallinnollisista tehtävistä, mm. toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen 

laatiminen. Hän vastaa yhdessä alaistensa kanssa työalan kehittämisestä ja edustaa seurakuntaa 

yhteistyöverkostoissa. Hän myöntää alaistensa poissaolot (mm. vuosi- ja sairauslomat sekä 

koulutuspoissaolot) ja hyväksyy työalan laskut. 

 

Ehdotus, vs. kirkkoherra 

Päätetään  

a) laittaa johtavan diakonian viranhaltijan virka auki sisäisellä hakumenettelyllä seurakunnan 

intrassa.  

b) hakuaika päättyy 5.5.2017 klo 12 

c) nimetä haastattelutyöryhmä, johon kuuluu vs. kirkkoherra, työstä vastaava teologi Ville 

Holopainen ja kirkkoneuvoston edustaja 

 

Päätös 

Päätettiin 

a) laittaa johtavan diakonian viranhaltijan virka auki sisäisellä hakumenettelyllä seurakunnan 

intrassa. 

b) hakuaika päättyy 5.5.2017 klo 12 

c) nimettiin haastattelutyöryhmään vs. kirkkoherra, työstä vastaava teologi Ville Holopainen 

sekä kirkkoneuvoston edustajana Ritva-Leena Pousi. 

 

 

Knsto 60 § 

Lastenohjaajien lomautus 

Kaikille lastenohjaajille ei ole tarjota oman alan töitä koko kesäksi. Seurakunnalla ei ole sellaista 

kesätyötä tarjolla, jota lastenohjaajat voisivat tehdä. Lastenohjaajia lomautetaan eripituisiksi ajoiksi 

kesällä jaetun listan mukaan. Lomautuksista on pidetty yt-neuvottelu luottamusmiehen kanssa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 



HAMINAN SEURAKUNTA    

Kirkkoneuvosto  25.4.2017  Sivu 6 

 

Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Yt-neuvottelujen perusteella päätetään lomauttaa toimenhaltijoita jaetun listan mukaan taloudellis-

tuotannollisista syistä. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 61 § 

Kirkolliset ilmoitukset 

Valmistelija, vs. kirkkoherra 

 

Vs. kirkkoherra Juha Parjanen on menossa keskustelemaan Kotka-Kymin seurakunnan kanssa 

kirkollisista ilmoituksista. 

 

Ehdotus, vs. kirkkoherra 

Keskustellaan kirkollisista ilmoituksista ja se ja siitä käyty keskusteltu merkitään tiedoksi. 

 

Päätös 

Keskusteltiin kirkollisista ilmoituksista ja merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 

 

Knsto 62 § 

Asunto-osakkeen lahjoituksen vastaanotto 

Valmistelija, talousjohtaja puh. 050 594 388 

 

Seurakunta on vastaanottanut lahjoituksena asunto-osakkeen osoitteessa Joukahaisentie 23 C 17. 

Asunnon koko on 119 m2 ja siinä on 5 h + keittiö. Asunto on melko hyvässä kunnossa.  

Kiinteistövälittäjän arvio asunnon hinnasta on 75.000 euroa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

a) otetaan lahjoitus vastaan, 

b) merkitään lahjoitus taseeseen arvolla 75.000 euroa ja 

c) laitetaan asunto myyntiin, mikäli nuorisotyö ei tarvitse huoneistoa väistötilana tai 

huoneistolle ei löydy muuta perusteltua käyttöä vuoden 2018 loppuun mennessä. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 63 § 

Tiedoksi merkittävät asiat 

 

 

Talousjohtajan tehtävänkuvausta on muutettu lisäämällä siihen, että hän ”toimii seurakunnan 

tietoturvayhteyshenkilönä it-alueen tietoturvapolitiikan mukaisesti”. 

 

Kirkkoherranvirastoa on hoitanut: johtuen toimistosihteerien sairaus- ja vuosilomasta, Kouvolan 

keskusrekisteri erikseen laaditun kirjallisen sopimuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Päätös 

Merkittiin asiat tiedoksi. 

 

 

Knsto 64 § 

Muut esille tulevat asiat 

 

Tuula Hiirosen eläkkeelle siirtyminen 

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Knsto 65 § 

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: 53,54,55,56,58,63,64 a,65 

 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:57,59,60,61,62,64 b 
 
 

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:  
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:  
 
 

                                                 
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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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

  

 
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:57,59,60,61,62,64 
 
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) 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

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: 
 
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 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   
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 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

– 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.  

 

 

 

 

 


