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Jaana Suikkanen
Jouni Kormu
Esko Kiri
Tuula Joenpolvi
Tuomo Uutela
Liisa Hanski

Muut läsnäolijat

Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä
Marja-Leena Tella, asiantuntija, § 91, klo 16.40-17.20

Poissa

Teuvo Niemelä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

pöytäkirjanpitäjä

87-102 §§:t

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika

Hamina 4.7.2017

Hamina 4.7.2017

Ritva-Leena Pousi

Outi Silander

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
nähtävänä pito

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 6.7.2017 ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.7.-20.7.2017. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 5.7.2017.
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan otteet
oikeaksi todistaa
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87 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja vs. kirkkoherra Juha Parjanen piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

88 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Asialista on lähetetty 27.6.2017. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Ehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

89 §
Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus
Hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös
Esitys hyväksyttiin ja lisättiin muut esille tulevat asit Kymijoen Kyläkuidun tarjous valokuituverkkoon liittymisestä Kannusjärvellä.

90 §
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Ehdotus
Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Ritva-Leena Pousi ja Outi Silander.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva-Leena Pousi ja Outi Silander.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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91 §
Kirkolliset ilmoitukset, jatko käsittely
Valmistelija vs kirkkoherra, puh 050 3865 716
Kirkkoneuvosto on keskustellut kirkollisista ilmoituksista edellisessä kokouksessa (31.5.2017, 70 §)
todeten mm. sen, että Kymen Sanomien levikki on viime vuosina laskenut reilusti. Haminassa levikki oli v 2016 4.120 kpl, Virolahdella 650 ja Miehikkälässä 361. Koska Kotka-Kymin seurakunta
pohtii omien kirkkollisten ilmoitusten julkaisemista, ovat seurakunnat yhdessä neuvotelleet sekä
Kymen Sanomien että Ankkurin kanssa siitä, miten rovastikunnan seurakunnat (Kotka-Kymi, Pyhtää ja Hamina) voisivat yhdessä viestiä toiminnastaan ja elämästään painetun lehdistön välityksellä
tulevaisuudessa. Seurakunnat kohtasivat sekä Kymen Sanomien että Ankkurin edustajat ja pyysivät
heiltä tarjoukset kirkollisista ilmoituksista ja niiden julkaisemisesta ao lehdissä.
Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa. Asian käsittelyn ajan läsnä on myös seurakuntasihteeri
Marja-Leena Tella.
Ehdotus, vs kirkkoherra
Jatketaan keskustelua kirkollisista ilmoituksista ja se ja siitä käyty keskustelu merkitään tässä vaiheessa tiedoksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

92§
Lähetyksen nimikkotyölle kerättyjen/kerättävien vapaaehtoisvarojen tilitys
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Kirkkoneuvosto on aiemmin tehnyt päätöksen vuoden 2016 osalta että nimikkotyölle kerätyt/kerättävät vapaaehtoisvarat tilitetään Haminan alueen osalta pääsääntöisesti tasan sopimusjärjestejöen SLS (Suomen Lähetysseura), ELY (Evankinen lähetysyhdistys), SLEY (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) ja SEKL (Suomen ev.lut. Kansanlähetys). Jakoperusteet eivät ole toistaiseksi muuttuneet, mutta on käytännön työn takia tarpeen tehdä päätös joka on voimassa toistaiseksi.
Virolahden ja Miehikkälän osalta jakoperusteet tarkistetaan myöhemmin, kunhan lähetystyö on
keskustellut asiasta alueen eri toimijoiden kanssa.
Ehdotus, talousjohtaja
Päätetään hyväksyä, että nimikkolähetystyölle kerätyt/kerättävät vapaaehtoiskannatustuotot jaetaan
Haminan alueen osalta 1.1.2017 alkaen toistaiseksi pääsääntöisesti tasan sopimusjärjestöjen (SLS,
ELY, SLEY, SEKL) kesken, kullekin järjestölle 25%. Tilannekohtaisesti yksittäisen tilaisuuden
tuotto voidaan viranhaltijoiden päätöksellä ohjata tukemaan jotain ajankohtaista kohdetta.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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93 §
Myllykylän siunauskappelin ulkoseinien ja peltikaton maalaustyöt
Valmistelija seurakuntapuutarhuri puh. 050 386 5727
Rakennusmestari Jyrki Ahokas on tehnyt maalausselostuksen ja tarjouspyynnön Myllykylän siunauskappelin ulkoseinien ja peltikaton maalauksesta (jaetaan esityslistan mukana). Olemme saaneet
seuraavat tarjoukset
RPM Kotka
- peltikaton maalaus
- kappelin ja kivijalan maalaus
- + pohjatyöt 39,68 €/h

8.600,00 euroa
15.503,60 euroa

Maalaus ja Rakennus Parkkari
- kaikki yhteensä

16.500,00 euroa

Hinnat sisältävät alv 24 %.
Jyrki Ahokas ja seurakuntapuutarhuri Katri Partanen ovat käyneet Maalaus ja Rakennus Parkkarin
kanssa selonottoneuvottelun tarjouksesta.
Ehdotus, talousjohtaja
Päätetään valita Myllykylän siunauskappelin ulkoseinien ja peltikaton kunnostukseen Maalaus ja
Rakennus Parkkarin hintaan 16.500 euroa sis. alv 24 %. Työ on valmiina 30.9.2017 mennessä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

94 §
Avustusanomus äänitteen valmistamista varten
Valmistelija talousjohtaja, puh 050 594 3888
Kanttori Pekka Soranummi on jättänyt seurakunnalle avustusanomuksen koskien äänitteen valmistamista. Kyse on CD levystä, jolla esiintyvät Soranummen lisäksi oopperalaulaja-kanttori Hannu
Niemelä, sekä Hämeenkylän seurakunnan kanttorit Hannu Lehtikangas ja Hannu-Pekka Heikkilä.
He ovat pitäneet ns ”neljän kanttorin” konsertteja Haminassa.
Anomus koskee sitä, että Haminan seurakunta myöntää heille 2.500 € avustusta CD levyn tuottamiseen. Levyn kokonaiskustannukset ovat 4.500 €. Jos seurakunta avustaa ao levyn tuottamisessa,
seurakunta saa käyttöönsä korvauksetta 70 CD levyä. CDn myyntihinta tulee anomuksen mukaan
olemaan 20 €.
Haminan seurakunta ei ole aiemmin osallistunut vastaavien äänitteiden tuottamiseen. Kyse on siksi
ennakkopäätöksestä, joka linjaa mahdollisia vastaavia päätöksiä.
Ehdotus, talousjohtaja
Päätetään olla myöntämättä avustusta äänitteen tekoon.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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95 §
Pienhankinta ohje, päivittäminen
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Talousjohtaja ja vs kirkkoherra ovat päivittäneet pienhankintaohjeen vastaamaan nykyistä hankintalakia. Lisäksi on päivitetty hankintojen eurorajoja.
Pienhankintaohje lähetetään esityslistan mukana.
Ehdotus, talousjohtaja
Hyväksytään päivitetty pienhankintaohje.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

96 §
Viran- ja toimenhaltijoiden hankintaoikeudet
Valmistelija talousjohtaja, puh 050 594 3888
Pienhankintaohjeen hyväksymisen jälkeen kirkkoneuvoston tulee määritellä viran- ja toimenhaltijoiden hankintaoikeudet, eli mihin euromäärään asti kullekin viran- ja toimenhaltijalle annetaan
oikeus itsenäisesti päättää hankinnasta.
Ehdotus, talousjohtaja
Päätetään, että talousarviomäärärahojen puitteissa pienhankintaohjeen mukaisesti
1) kullakin viran- ja toimenhaltijalla on oikeus päättää hankinnasta 5.000 euron määrän asti
(alv 0 %)
2) kaikilla esimiehillä on oikeus päättää hankinnasta 10.000 euron määrään asti (alv 0 %)
3) talousjohtajalla ja kirkkoherralla on oikeus päättää hankinnasta 20.000 euron määrään asti
(alv 0 %) ja
4) kirkkoneuvostolla oikeus päättää hankinnasta 20.001 euroa yli menevästä hankinasta (alv 0
%)

Päätös
Esitys hyväksyttiin.

97 §
Seurakunnan edustajat Kaakon kaksikon vammaisneuvostoon
Valmistelija vs kirkkoherra, puh 050 3865 716
Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallitukset ovat 10.4.2017 päättäneet perustaa Virolahden ja
Miehikkälän kunnille yhteisen vammaisneuvoston uuden valtuustokauden alusta, 1.6.2017 lukien.
Kaakon kaksikon vammaisneuvosto on Miehikkälän ja Virolahden kuntien ja niiden alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä vammaisten ja heidän läheistensä yhteistyöelin.
Toimintasäännön mukaan vammaisneuvostoon kuuluu enintään 14 jäsentä, joista:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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-

6 9 jäsentä ja varajäsentä kaakon kaksikon alueella toimivista vammais- ja potilasjärjestöistä
- enintään kaksi (2) edustajaa seurakunnasta
- edustajat Miehikkälän (1) ja Virolahden (1) kunnanhallituksista sekä edustaja (1) Kaakon
kaksikon sosiaali- ja terveyslautakunnasta.
Seurakuntaa pyydetään nimeämään edustajansa 31.7.2017 mennessä ja ilmoittamaan henkilöt Miehikkälän sosiaali- ja terveystoimistoon.
Koska KL 10: 1 § 5 mom mukaan kirkkoneuvosto ”…edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta
sopimukset…” kirkkoneuvosto päättää ao seurakunnan edustajista ao vammaisneuvostoon.

Ehdotus, vs kirkkoherra
Kirkkoneuvosto nimeää kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä edustamaan Haminan seurakuntaa
Kaakon kaksikon vammaisneuvostossa.
Päätös
Päätettiin valita Kaakon kaksikon vammaisneuvostoon Miehikkälästä Leena Kataikko, varajäsen
Helena Pakkanen ja Virolahdelta Liisa Hanski, varajäsen Marja Koukkula.

98 §
Herran Kukkaron sisäilmakorjausten suunnittelijoiden valinta
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 31.5.2017 Herran Kukkaron sisäilmakorjauksen hankesuunnitelman. Rakennuttajakonsultti Markku Kaarlela on laatinut tarjouspyynnöt arkkitehtisuunnittelusta rakennesuunnittelusta, LVIA-suunnittelusta, sähkösuunnittelusta sekä P1 –
asiantuntijapalvelut ja sisäilman laadunvarmistamisesta. Tarjouspyynnöt lähetettiin sähköpostitse
7.6.2017. Tarjousten jättöpäiväksi sovittiin 22.6.2017 klo 11.
Valinta kriteereinä oli arkkitehti- ja pääsuunnittelun osalta seuraavat
- pääsuunnittelijan ja vastaavan suunnittelijan koulutus ja kokemus 20 %
- muun suunnitteluun osallistuvan henkilöstön koulutus ja kokemus 20 %
- työohjelma/tehtävän sisällön kuvaus ja työmääräarvio 10 %
- hinta 50 %
Valintakriteereinä oli rak- ja tate-suunnittelussa
- vastaavan suunnittelijan koulutus ja kokemus 30 %
- muun suunnitteluun oallistuvan henkilöstön koulutus ja kokemus 10 %
- työohjelma/tehtävän sisällön kuvaus ja työmääräarvio 10 %
- hinta 50 %
Valintakriteerit lähetetään esityslistan mukana.
Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, tarjousvertailu on esityslistan liitteenä 1.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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Arkkitehtisuunnittelu, (lähetetty viidelle yritykselle),
yritys
Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi
Oy
Wise Group Oy
Insinööri Studio Oy
Edifica Oy

pisteet
3,95

hinta (alv 0 %)
7.075

2,49
2,51
2,10

14.500
16.900
19.575

Rakennesuunnittelu (lähetetty kolmelle yritykselle)
Yritys
pisteet
Kymen Rakennesuunnittelu
3,20

hinta (alv 0 %)
5.000

LVIA-suunnittelu (lähetetty kolmelle yritykselle)
Yritys
pisteet
Esmitek Oy
3,76
Wise Group Oy
2,84
Insinööri Studio Oy
2,43

hinta (alv 0 %)
6.500
8.300
10.600

Sähkösuunnittelu (lähetetty kolmelle yritykselle)
Yritys
pisteet
Wise Group Oy
2,85
Insinööri Studio Oy
2,69

hinta (alv 0 %)
4.400
6.900

P1 –asiantuntijapalvelut ja sisäilman laadunvarmistus (lähetetty kahdelle yritykselle)
Yritys
pisteet
hinta (alv 0 %)
TPA Andersson
6.530
Insinööri Studio Oy
15.000
Ehdotus, talousjohtaja
Päätetään valita Herran Kukkaron sisäilmakorjauksen suunnittelijoiksi
1. arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy, vertailupisteet 3,95, hinta 7.075
euroa alv 0 %, 8.773 euroa, sis. alv 24 %,
2. rakennesuunnittelijaksi Kymen Rakennesuunnittelu Oy, vertailupisteet 3,20, hinta 5.000 euroa alv 0 %, 6.200 euroa sis. alv 24 %
3. LVIA-suunnittelijaksi Esmitek Oy, vertailupisteet 3,76, hinta 6.500 euroa alv 0 %, 8.060 euroa, sis. alv 24 %
4. sähkösuunnittelijaksiWise Group Oy, vertailupisteet 2,85, hinta 4.400 euroa alv 0 %, 5.456
euroa, sis alv 24 %
5. P1 –asiantuntijapalveluiden ja sisäilman laadunvarmistukseen Insinööri Studio Oy, heidän
kohteen asiantuntijuuden sekä työohjelman mukaan, hinta 15.000 euroa alv 0 %, 18.600 euroa sis. alv 24 %.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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99 §
Tuomiokapitulin lausunto Itäristin myynnistä
Valmistelija vs kirkkoherra, puh 050 3865 716
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt kokouksessaan 20.6.2017 Haminan seurakunnan kirkkovaltuuston esitystä Itäristin seurakuntatalon myynistä (kirkkovaltuusto 8.5.2017, 15 §).
Tuomiokapituli päätti ( 344 §) esittää Kirkkohallitukselle seuraavaa:
1) tuomiokapituli lähettää asiakirjat edelleen Kirkkohallituksen käsiteltäväksi ja
2) lausuntonaan puoltaa Haminan seurakunnan kirkkovaltuuston 8.5.2017, 15 § tekemän päätöksen vahvistamista. Päätöksellä on myyty Haminassa sijaitseva tontti, kiinteistötunnus 756-116-2 ja sillä sijaitsevat rakennukset Juha Tiilille 35.500 euron kauppahintaan.
Kiinteistön luovutuksen alistaminen kirkkohallitukselle perustuu kirkkolain 14 luvun 4 §:n 1 momenttiin.
Ehdotus, vs kirkkoherra
Merkitään tiedoksi tuomiokapitulin lausunto.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

100 §
Tiedoksi merkittävät asiat
Ehdotus
Merkitään tiedoksi Virolahden kappelineuvoston pöytäkirja 8.6.2017 ja Miehikkälän kappelineuvoston pöytäkirja 30.5.2017.
Haminan alueen hautausmaan katselmus ja kiinteistökatselmus maanantaina 14.8.2017 klo 16.30
lähtö Simeon-talon parkkipaikalta.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

101 §
Muut esille tulevat asiat
Kymijoen Kyläkuitu tarjoaa valokuituyhteyttä Vehkarinteen leirikeskukseen. Liittymismaksu 1.990
euroa, kuukausimaksut 39,90 euroa kuukaudessa ja lisäksi kyläkuituverkko 30 euroa kuukaudessa
ja lisäksi operaattorimaksu. Tarjous päivätty 1.6.2017 ja vastausta on pyydetty 15.6.2017, kirje saapui seurakuntaan 28.6.2017.
Päätös
Kysytään, onko tarjous vielä voimassa ja ilmoitetaan, että seurakunta liittyy hankkeeseen, mikäli se
toteutetaan.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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102 §
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: 87,88,89,90,91,99,100,102
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: 92,94,95,96,97,101

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:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 91,92,94,95,96,97,101

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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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.
Oikaisuvaatimuksen 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
Hankintaoikaisun 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 93, 98
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.

Hankintaoikaisun 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.

Valitusviranomainen
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

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
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Käyntiosoite: Kirkkokatu 10
Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI
Telekopio: (015) 321 6016
Sähköposti:mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

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
aika 14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Valitus-

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto

HAMINAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Valitusasiakirjojen
toimittaminen
Oikeudenkäyntimaksu

3.7.2017 Sivu 13

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.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallintooikeudessa 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.
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