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Aika Maanantaina 8.5.2017 klo 18.00 – 19.20 

  

Paikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Andrejev Katja 

 

läsnä 
Metso Jari 

Niemelä Teuvo 

läsnä 

läsnä 
varajäsenet 

Ruoppa Johanna 

 

läsnä 

 Aurén Vesa 

Hanski Liisa 

Harjumaaskola 

Minna 

poissa 

läsnä 

läsnä 

Näkki Markku 

Ojala Sari 

Paavola Aira 

Pakkanen Helena 

läsnä 

läsnä 

poissa 

läsnä 

Lappalainen Taina 

Seppälä Jyrki 

Kemppi Jouko 

Oikarinen Toini 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

 Hostikka Raita läsnä Pitkänen Kaisa läsnä Yläkäs Minna läsnä 

 Hyvönen Jukka läsnä Pousi Ritva-

Leena 

läsnä   

 Janes Nina 

Joenpolvi Tuula 

läsnä 

läsnä 
Rautamaa Eeva 

Ruokonen 

Markku 

poissa 

läsnä 
  

 Kaitainen 

Markku 

läsnä Silander Outi 

Suikkanen Jaana 

läsnä 

läsnä 

§§:t 

14-18 

  

 Kataikko Leena poissa Suutari Simo läsnä   

 Kiri Esko 

Kivelä Arto 

Kormu Jouni 

poissa 

läsnä 

läsnä 

Takala Annamari 

Tossavainen 

Heikki 

läsnä 

läsnä 

 

  

 Lantta Laura 

Liikkanen 

Katriina 

läsnä 

läsnä 
Tulokas Eila 

Tuominen Asko 

Uutela Tuomo 

poissa 

läsnä 

läsnä 

  

 

Muut läsnäolijat Juha Parjanen,vs. kirkkoherra 

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

Allekirjoitukset 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 9-18 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 10.5.2017  Hamina 10.5.2017 

Allekirjoitukset 

   

  Markku Ruokonen  Outi Silander  

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 12.5.2017 ja on ollut nähtävänä 

kirkkoherranvirastossa 13.5.-11.6.2017. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.5.2017. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

9 §  

Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Simo Suutari avasi kokouksen. Vs. kirkkoherra Juha Parjanen piti alkuhartauden. 

 

 

 

 

10 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

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

kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan 

ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta”. 

 

Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty 27.4.2017 , ja asialista on ollut nähtävänä 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.4.-.8.5.2017 välisenä aikana. 

 

Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.  

 

Esitys  

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös  

Läsnä oli alussa 26 valtuutettua ja 6 varajäsentä yhteensä 32 valtuutettua. Yksi valtuutettu 

saapui paikalle klo 18.50 (§ 14), jonka jälkeen kokouksessa oli 27 valtuutettua ja 6 

varajäsentä. 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

11 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 

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

 

Pöytäkirja tarkastetaan 10.5.2017 klo 8-12. Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 12.5.2017 ja 

pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 13.5. - 11.6.2017. 

 

Esitys  

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Eeva Rautamaa ja 

Markku Ruokonen. 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Ruokonen ja Outi Silander. 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

Knsto 30 §, 22.2.2017 

Diakonian virka 

 

Seurakunnan henkilöstösuunnitelman mukaan tavoitteena on että 31.12.2018 

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

Haminassa, yksi Virolahdella ja yksi Miehikkälässä. 

 

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

on johtava diakonian viranhaltija.  

 

Seurakunnan väkiluku on viime vuosina pienentynyt huomattavasti. Sekä henkilöstösuunnitelman 

että seurakunnan talouden tasapainottamisen vuoksi on perusteltua vähentää yksi diakonian virka 

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

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

Asiakirjassa todetaan mm. 

- viranhaltijoiden diakonisia kotikäyntejä vähennetään 

- vapaaehtoistyötä kehitetään mm. vapaaehtoiset koulutetaan tekemään kotikäyntejä  

- laitoskäynnit pysyvät ennallaan yhdessä papiston kanssa 

- ryhmätoimintaan tulee muutoksia 

- leiri- ja retkitoiminta on muista syistä johtuen jo pienentynyt 

- vastaanotto- ja avustustyö jaetaan jäljelle jääneiden työntekijöiden kesken 

- lapsivaikutusten arviointi on tehty 

 

Hidden-projektin myötä kehitetään kotikäyntityötä. 

 

Esitys, kirkkoherra, puh. 050 386 5716 

Päätetään 

a) olla täyttämättä avautuvaa diakonian virkaa 1.9.2017 alkaen 

b) esittää kirkkovaltuustolle yhden diakonian viran lakkauttamista 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Kvsto 12 §, 8.5.2017 

Diakonian viran lakkauttaminen 

 

Ehdotus 

Päätetään lakkauttaa yksi diakonian virka. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Knsto 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 

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

johtavaksi diakonia viraksi 1.9.2017 alkaen. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Kvsto  13 §, 8.5.2017 

 

Esitys 

Muutetaan yksi diakonian virka johtavaksi diakonian viraksi 1.9.2017 alkaen. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

Haminan seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätös 

 

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

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

tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. 

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

talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  

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

asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja 

taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien 

tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen 

kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta 

seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.” 

 

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

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

tehtäväalueluettelo ja erillistunnisteluettelot sidotaan erikseen omaksi asiakirjakseen. Liitetietojen 

erittelyt ovat seurakunnan sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, joita ei tarvitse julkistaa. 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

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

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

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

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

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

mukaisesti. 

 

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

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

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

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

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

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

mikä johtui diakonia-avustusten suuresta määrästä.  

 

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

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

muutostöiden suunnitteluun liittyen sähköiset piirustukset 12.276 € sekä Miehikkälän kirkon 

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

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

hankittu käytäväharaa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

toimintakulut. 

 

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

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

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

lisäpoisto 50.000 €. Vuosikatteella pystyttiin rahoittamaan investoinnit ja lainanlyhennykset sekä 

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

 

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

alijäämä on 32.519,00 €. 

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

 

Seurakunnan taseen loppusumma on 12.150.360,97 €. 

 

Tilinpäätösasiakirjat lähetetään erikseen. 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto a) päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Haminan seurakunnan vuoden 

2016 tilinpäätös ja 

b) jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja sen jälkeen 

kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Kvsto 14 § 

 

Tasekirja ja tilintarkastajien lausunto jaetaan esityslistan mukana. 

 

Ehdotus, kvsto 

Päätetään hyväksyä tilinpäätös vuodelta 2016 ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 

Päätös 

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja päätti myöntää 

vastuuvapauden tilivelvollisille. 

 

 

Itäristin seurakuntatalon myynti 

 

Knsto 32 §, 22.2.2017 

Itäristin seurakuntatalon myynti 

 

Itäristin seurakuntatalo on ollut myynnissä Kiertonet –huutokauppasivustolla. Huutokauppa päättyi 

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

 

Kiinteistötyöryhmä on keskustellut asiasta kokouksessaan 30.1.2017. 

 

Esitys, talousjohtaja puh. 050 594 3888 

Päätetään olla hyväksymättä huutokaupassa saatua korkeinta tarjousta 15.600 euroa ja 

kiinteistö laitetaan uudelleen myyntiin. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 48 §, 30.3.2017 

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 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

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 

 

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. 

 

Kvsto 15 § 

 

Itäristin seurakuntatalo on ollut myynnissä marraskuusta 2013 syyskuuhun 2016 Realia 

Management Oy:n kautta. Kiinteistöstä ei saatu tänä aikana yhtään tarjousta. Kiinteistönvälityksen 

sopimus irtisanottiin päättyväksi syyskuussa 2016. Sen jälkeen kiinteistö oli myytävänä Kiertonet.fi 

nettihuutokaupassa. Nettihuutokaupan korkein saatu tarjous oli 15.600 euroa, jota kirkkoneuvosto ei 

kokouksessaan 22.2.2017 hyväksynyt. 

 

Seurakunta julkaisi myynti-ilmoituksen paikallisissa lehdissä, Reimari ja Kymen Sanomat 

maaliskuun alussa. Kirkkoneuvosto käsitteli myyntiä kokouksessaan 30.3.2017 § 48 ja hyväksyi 

Juha Tiilin tekemän korkeimman tarjouksen 35.500 euroa. 

 

Kiinteistöstä on pyydetty Kymen Asunto Agentti Ky:ltä arviolausunto, jonka antoi Teija Karnaattu. 

Hän arvioi kiinteistön hinnaksi 90.000 euroa.  

 

Arviolausunto liitteenä 2 ja Itäristin kiinteistön tietoja liitteenä 1. 

 

Esitys, kvsto 15 § 

Päätetään myydä Itäristin seurakuntatalo, kiinteistötunnus 75-6-116-2 Juha Martti August 

Tiilille s. 29.4.1968 hintaan 35.500 euroa ja alistetaan päätös kirkkohallituksen 

vahvistettavaksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Kvsto 16 § 

Muut esille tulevat asiat 

 

Päätös 

Muita asioita ei ollut. 

 

Kvsto 17 § 

Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Päätös 

Vs. kirkkoherra kertoi Taize-tapahtumasta ja jakoi talkooilmoittautumislomakkeita. 

 

 

Kvsto 18 § 

Muutoksenhaku 

 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: 9,10,11,16,17,18 

 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin 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 ja valituskieltojen perusteet:  
 
 

 
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: Haminan seurakunta 
Postiosoite:PL 77  49401  HAMINA 
Telekopio:(05) 210 3022 
Sähköposti:hamina.srk@hamina.fi 
 

Pöytäkirjan 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 

                                                 
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  

 

– 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:Minna Canthin katu 64 
Postiosoite: PL 1744 70101  KUOPIO 
Telekopio: 029 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@om.fi 
 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät : 12,13,14 
 
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: 
 

 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 

  Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 15 
 
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). 
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.  

 
Markkinaoikeuden yhteystiedot                                                                                                                  Valitusaika  
                                                                                                                                                                        14 päivää 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 
 
Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI 
Käyntiosoite:Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Telekopio: 020 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: 

mailto:kirkkohallitus@evl.fi
mailto:kirjaamo@minedu.fi
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

– 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. 
 
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista 
hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön 
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan 
saattaa valituksella 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 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 
226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu. 
 

 

  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 


