
HAMINAN SEURAKUNTA  KOKOUSKUTSU 7/2017 

Kirkkoneuvosto    

 

Kokousaika Keskiviikko 16.8.2017 klo 16.30 

Kokouspaikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone 

  

Käsiteltävät asiat  

  

Asia nro Liite nro  

   

103  Kokouksen avaus 

104  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

105  Esityslistan hyväksyminen 

106  Pöytäkirjan tarkastus 

107  Diakonian viranhaltijan johtosäännön päivitys 

108  Kanttorin viran johtosäännön päivitys 

109  Kirkkoherranviraston johtosäännön päivitys 

110  Lapsityönohjaajan viran johtosäännön päivitys 

111  Nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön päivitys 

112  Seurakuntamestarin viran johtosäännön päivitys 

113  Seurakuntapuutarhurin viran johtosäännön päivitys 

114  Talousjohtajan viran johtosäännön päivitys 

115  Taloustoimiston johtosäännön päivitys 

116  Tiedotussihteerin viran johtosääntö 

117  Seurakuntasihteerin viran nimikkeen muutos 

118  Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman perusteiden päivitys 

119  Palautepyyntö kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista 

120  Arja Salmen palkkaaminen 

121  Tatiana Peltosen palkkaaminen 

122  Seurakunnan sijoitustilanne 

123  Raportti evankeliumijuhlilta 

124  Osallistuminen KirTEKO tapahtumaan Seinäjoella 24.10.2017 

125  Seurakunnan edustajan nimeäminen Virolahden kunnan vanhusneuvos-

toon 

126  Muut esille tulevat asiat 

127  Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

128  Muutoksenhaku 

   

   

   

  puheenjohtaja 
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Aika Maanantaina 16.8.2017 klo 16.30-17.07 

  

Paikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone 

  

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 poissa Tuomo Uutela läsnä 

 Outi Silander läsnä Liisa Hanski  

     

     

     

 

 

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja  

  Teuvo Niemelä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 103-128 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 17.8.2017 Hamina 17.8.2017 

 

Allekirjoitukset 

 

  Katja Andrejev Jukka Hyvönen 

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 21.8.2017 ja on ollut nähtävänä kirkko-

herranvirastossa 22.8.-4.9.2017. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkko-

herranviraston ilmoitustaululla 18.8.2017. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

103 § 

Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja vs. kirkkoherra Juha Parjanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi ja 

piti alkuhartauden. 

 

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi. 

 

 

104 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Asialista on lähetetty 9.8.2017. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös   

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

105 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

106 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

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

neuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Katja Andrejev ja Jukka Hyvönen. 

 

Päätös 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Andrejev ja Jukka Hyvönen. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

107 § 

Diakonian viranhaltijan johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Talousjohtaja ja vs. kirkkoherra ovat päivittäneet eri viranhaltijoiden ja toimistojen johtosäännöt. 

Päivitys on ensisijaisesti tekninen. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy diakonian viranhaltijan päivitetyn johto-

säännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

108 § 

Kanttorin viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy kanttorin viran päivitetyn johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

109 § 

Kirkkoherranviraston johtosääntö 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoherranviraston päivitetyn johtosään-

nön. 

 

Päätös 

Esitys hyvksyttiin. 

 

110 § 

Lapsityönohjaajan viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy lapsityönohjaajan viran päivitetyn johto-

säännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

111 § 

Nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy nuorisotyönohjaajan viran päivitetyn joh-

tosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

112 § 

Seurakuntamestarin viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntamestarin viran päivitetyn johto-

säännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

113 § 

Seurakuntapuutarhurin viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntapuutarhurin viran päivitetyn 

johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

114 § 

Talousjohtajan viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija vs. kirkkoherra puh. 050 386 5716 

 

Ehdotus, vs. kirkkoherra 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousjohtajan viran päivitetyn johtosään-

nön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

115 § 

Taloustoimiston johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy taloustoimiston päivitetyn johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

116 § 

Tiedotussihteerin viran johtosääntö 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy tiedotussihteerin viran johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

117 § 

Seurakuntasihteerin viran nimikkeen muutos 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Yleisesti seurakunnissa on siirrytty käyttämään tiedotussihteerin nimikettä sillä viranhaltijalla, joka 

hoitaa ja kehittää seurakunnan tiedotustoimintaa. Virkanimikkeen muutos ei aiheuta muutosta teh-

tävänkuvassa eikä palkkauksessa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto muuttaa seurakuntasihteerin viran nimekkeen tiedotus-

sihteeriksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

118 § 

Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman perusteiden päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Käytööomaisuuden poistosuunnitelman perusteet ovat vuodelta 2010. Poistoja ja poistomenenetel-

miä ei ole tarvetta päivittää, mutta euromääriä on tarpeen korjata. Vanhassa suunnitelmassa tasee-

seen kirjattava euromäärä oli 5.000 euroa ja irtaimistoluetteloihin kirjattiin käyttöomaisuus, jonka 

hankintahinta oli yli 500 euroa. Uudessa ohjeessa raja-arvot ovat 10.000 euroa ja 1.000 euroa. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy päivitetyn käyttöomaisuuden poistosuun-

nitelman perusteet. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

119 § 

Palautepyyntö kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista 

Valmistelija vs. kirkkoherra puh 050 3865 716 

 

Kirkkohallitus pyytää seurakunnilta palautetta 8.9.2017 mennessä kirkolliskokouksen tulevaisuus-

linjauksista. Kirkkoneuvoston käsitteli asiaa iltakoulussa 9.8.2017. Työalojen esimiehiltä on pyy-

detty oma palaute 9.8.2017 mennessä. 

 

Ehdotus, vs. kirkkoherra 

Käsitellään ao. palautepyyntö ja annetaan kirkkohallitukselle pyydetty palaute. 

 

Päätös 

Päätettiin seurakunnan palautepyyntö kirkkohallitukselle. 

 

 

120 § 

Arja Salmen palkkaaminen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Miehikkälän hautausmaan hautatiedoista osa on vielä paperisilla korteilla, osa, alle puolet on tallen-

nettu sähköiseen muotoon Status-ohjelmaan. Tämä hankaloittaa mm. lomien aikana ja talvisin kun 

hautausmaalla ei ole työntekijöitä hautapaikkojen tarkastelua. Seurakuntapuutarhuri joutuu usein 

ajamaan Miehikkälään tarkistamaan hautojen sijainnin. 

 

Seurakuntien jäsenten tiedot perhelehdiltä on digitoitu ja indeksoitu. Ennen kuin aineisto voidaan 

ottaa käyttöön kaikki tiedot on tarkistettava. Kirkkohallitus on antanut määräyksen 13.10.2015, että 

tarkistustyö on suoritettava vuoden 2017 loppuun mennessä. 

 

Vakituiset työntekijät eivät ehdi tehdä näitä töitä oman työn ohessa. Seurakunnan on palkattava 

lisätyövoimaa. Asiasta on keskusteltu Arja Salmen kanssa, joka on toiminut Virolahden ja Miehik-

kälän toimistoissa sijaisena kesällä 2016 ja 2017. Hän on lupautunut tulemaan määräaikaiseen työ-

suhteeseen. Arja Salmella on tällä hetkellä toistaiseksi voimassa oleva tarvittaessa töihin tuleva tun-

tipalkkainen työsopimus, johon ei tehdä muutoksia. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään palkata Arja Salmi toimistosihteerin kokoaikaiseen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 

1.9.-31.12.2017, palkkaus KirVESTES:n mukaan tehtävän vaativuusryhmän 402 mukaan perus-

palkka 1.957.03 €/kk. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

121 § 

Tatiana Peltosen palkkaaminen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Keittäjä Tuula Hiiroselle jäi työkyvyttömyyseläkkeelle 1.5.2017 alkaen. Kirkkoneuvosto päätti ko-

kouksessaan täyttää toimen vakituisesti. 

 

Tuula Hiirosen sijaisena on toiminut Tatiana (Tanja) Peltonen 30.4.2017 asti. Hänet on palkattu 

20.4.2017 talousjohtajan päätöksellä kesätyöntekijäksi ajalle 1.5.-31.8.2017. Tanja Peltonen on suo-

riutunut tehtävistään kiitettävästi ja hän on omatoiminen. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään palkata Tatiana (Tanja) Peltonen s. 3.7.1974 keittäjä-siivoojan toimeen toistaiseksi voi-

massa olevaan työsuhteeseen 1.9.2017 alkaen. Palkkaus KirVESTES:n mukaan, tehtävän vaativuus-

ryhmän 401 mukaan, peruspalkka 1.871,58 euroa/kk. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

122 § 

Seurakunnan sijoitustilanne 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Merkitään tiedoksi Op-rahastoyhtiön salkkuraportti 30.6.2017. Raportti jaetaan esityslistan mukana. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

123 § 

Raportti evankeliumijuhlilta 

Valmistelija vs. kirkkoherra puh- 050 386 5716 

 

Ehdotus, vs. kirkkoherra 

Merkitään tiedoksi Markku Näkin raportti evankeliumijuhlilta. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

124 § 

Osallistuminen KirTEKO tapahtumaan Seinäjoella 24.10.2017. 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään lähettää vs. kirkkoherra Juha Parjanen ja kirkkoneuvoston jäsen Arto Kivelä Kirkon 

Työmarkkinalaitoksen KirTEKO 2017 tapahtumaan Seinäjoelle 24.10.2017. Kirkon Työmarkkina-

laitos maksaa kustannukset. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

125 § 

Seurakunnan edustajan nimeäminen Virolahden kunnan vanhusneuvostoon  

valmistelija vs kirkkoherra puh 050 3865 716 

 

Virolahden kunnanhallitus pyytää 11.7.2017 päivätyllä kirjeellä seurakuntaa nimeämään 18.8.2017 

mennessä oman edustajansa ja hänelle varajäsenen Virolahden kunnan vanhusneuvostoon sen toi-

miajaksi, ajalle 1.6.2017 – 31.5.2021.  KL 10:1, 5 mom mukaan kirkkoneuvosto edustaa seurakun-

taa ja tekee sen puolesta sopimukset. 

 

Ehdotus, vs kirkkoherra 

Päätetään nimetä seurakunnan edustaja ja hänelle varajäsen Virolahden kunnan vanhusneuvostoon 

ajalle 1.6.2017 – 31.5.2021. 

 

Päätös 

Päätettiin valita Virolahden kunnan vanhusneuvostoon ajalle 1.6.297-31.5.2021 seurakunnan edus-

tajaksi Aira Paavola ja hänen varajäseneksi Pirjo Pönniö. 

 

 

126 § 

Muut esille tulevat 

 

Päätös 

Muita asioita ei ollut. 

 

127 § 

Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Merkitään tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 22.2.-4.8.2017. Lista esityslistan mukana. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

128 § 

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 han-
kintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös 
koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  
 
Pöytäkirjan pykälät: 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,122,123,126,127,128 

 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: 119,124,125 
 
 

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto 
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitu-
lin 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: , 120,121 
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: 119, 124,125 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksi-
annon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myö-
hemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä-

                                                 
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (ra-
kennus –ja käyttöoikeusurakat) 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

väksi. 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 

Hankintaoikai-
sun 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 lähettämises-
tä, 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. 
 

Hankintaoikai-
sun 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 

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

  Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki 
Telekopio: 09-1802 350 
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 
 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 
 
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto 
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) 
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi 
 

30 päivää 
 
 
 
 
 
 
30 päivää 

  
Valitus markkinaoikeuteen 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon ase-
maansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian 
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemän-
tenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksi-
antoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytet-
tävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin 
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajal-
le myöhemmin. 
 
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta mark-
kinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, 
kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankinta-
oikaisua koskevassa kohdassa.  
 
Pykälät   
Markkinaoikeuden yhteystiedot                                                                                                                  Valitus-
aika  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 lähettä-
misestä, 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 markkinaoikeu-
den käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 

Valitus-  Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla vali-
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asiakirjojen 
toimittaminen 

tusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois-
sa, 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 oikeuden-

käyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 

 

  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 

 

 


