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Aika Tiistaina 26.9.2017 klo 16.30-17.55 

  

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 poissa Tuula Joenpolvi läsnä 

 Ritva-Leena Pousi läsnä Tuomo Uutela  

 Outi Silander läsnä Liisa Hanski  

     

     

     

 

 

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poissa 

  Teuvo Niemelä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa 

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 129-143 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 26.9.2017 Hamina 26.9.2017 

 

Allekirjoitukset 

 

  Nina Janes  Ritva-Leena Pousi 

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 2.10.2017 ja on ollut nähtävänä kirkko-

herranvirastossa 3.-16.10.2017. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkko-

herranviraston ilmoitustaululla 29.9.2017. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        

 

 

 

 



HAMINAN SEURAKUNTA    

Kirkkoneuvosto  26.9.2017  Sivu 3 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

129 § 

Kokouksen avaus 

 

Vs. kirkkoherra Juha Parjanen piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

 

 

 

130 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Asialista on lähetetty 20.9.2017. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös   

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

131 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

 

132 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

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

neuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Arto Kivelä 

 

Päätös 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Janes ja Ritva-Leena Pousi. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

133 § 

Tehtävänkuvan muutos ja palkan tarkistus 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kiinteistötyöntekijöiden esimies Sari Westdorp on päivittänyt emäntä Sini Metsämuurosen tehtä-

vänkuvauksen. Siihen on lisätty esimiehen sijaisena toiminen viikkovapaiden ja vuosilomien aikana 

sekä avustaminen talousarvion ja toimintasuunnitelmien tekemisessä. Lisäksi emäntä Sini Metsä-

muuronen suunnittelee itsenäisesti Lypsyniemen leirikeskuksen ruokalistat ja suunnittelee yhdessä 

esimiehen kanssa ulkopuolisille annettavat tarjoukset. 

 

Esimies ehdottaa, että koska tehtävänkuvan muutoksen jälkeen hänen tehtävän vaativuus nousee 

myös palkkaa tarkistetaan. Tehtävänkuvaus nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään  

a. hyväksyä Sini Metsämuurosen tehtäväkuvan muutos 

b. hyväksyä hänen palkan vaativuusryhmäksi 403, peruspalkka 2.060,89 €/kk + vuosisidonnai-

nen palkanosa takautuvasti 1.7.2017 alkaen 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

134 § 

Tehtävänkuvan muutos ja palkan tarkistus 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Lapsityönohjaaja Mia Rautamies ja lapsityön pappi Anna Kinnunen esittävät, että lastenohjaaja 

Riikka Turkian tehtävänkuvan päivitetään vastaamaan hänen työtehtäviään. Riikka ohjaa ja vastaa 

opiskelijoiden ja harjoittelijoiden harjoittelujaksoista toimien heidän lähikouluttajana. Lapsityössä 

on vuosittain 1-3 harjoittelijaa. 

 

Tehtävänkuvan muutoksen jälkeen tehtävän vaativuus nousee ja vaikuttaa myös palkkaukseen. Teh-

tävänkuva nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään  

a. hyväksyä Riikka Turkian muutettu tehtävänkuvaus 

b. hyväksyä hänen palkan vaativuusryhmäksi 402, peruspalkka 1.942,15 €/kk + vuosisidonnai-

nen palkanosa 1.8.2017 alkaen 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

135 § 

Seurakunnan kiinteistöstrategia 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

 

Kiinteistötyöryhmä, johon kuuluvat talousjohtaja Tarja Partanen, rakennusmestari Jyrki Ahokas, 

kirkkoneuvoston jäsen Outi Silander sekä kirkkovaltuuston jäsenet Markku Kaitainen ja Esko Kiri 

ja läsnäolo- ja puheoikeudella kirkkovaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari, on valmistellut kiin-

teistöstrategian seurakunnalle. 

Strategia sisältää mm.: 

- luettelo seurakunnan kiinteistöistä ja niissä oleva toiminta 

- kiinteistöjen kustannukset vuosina 2012-2016 

- kiinteistöjen käyttömäärät vuonna 2016 

- kiinteistöjen korjaustarpeet lähitulevaisuudessa 

 

Strategian lopuksi on yhteenveto säilyttävistä kiinteistöistä 

- kirkot 

- Herran Kukkaro  

- Kulmakivi 

- Miehikkälän srk-koti 

- Simeon-talo 

- Virojoen seurakuntalo 

- Lypsyniemi 

- Vehkarinne 

- hautausmaankiinteistöt paitsi Myllykylän siunauskappeli 

 

kiinteistöistä, joista luovutaan 

- Itäristi 

- Husulan hautausmaiden toinen huoltorakennus 

- Miehikkälän rivitalo (yhtiöitetään) 

 

loput kiinteistöt pidetään toistaiseksi 

 

Taustana strategialle on ollut työaloilta kerätty tieto tulevasta toiminnasta, seurakunnan jäsenmää-

rän kehitys, kiinteistöjen käyttömäärät sekä arvio verotulojen (seurakunnan talouden) kehittymisestä 

tulevaisuudessa. 

 

Kiinteistöstrategia lähetetään esityslistan mukana. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään lähettää kiinteistöstrategia kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

136 § 

Vuoden 2018 tuloveroprosentti 

Valmistelija talousjohtaja, puh. 050 594 3888 

 

KL 15:1 

Seurakunnan varojen käyttäminen. Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seura-

kunnan tehtävien toteuttamiseen. 

Seurakunnan tulee suorittaa maksuja kirkon keskusrahastoon niin kuin 22 luvun 8 §:ssä säädetään. 

 

KL 15:2 

Kirkollisvero.  Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 

§:ssä mainittuihin menoihin. 

 

Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäk-

si tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. 

 

Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.  Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 pro-

senttiyksikköön. 

 

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus 

verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. 

 

Haminan seurakunnan vuoden 2017 tuloveroprosentti on 1,60 %. 

 

Verokertymät 

 

Kirkollisverot tilinpäätöksissä 

 2011 2012 2013  2014 2015  2016 Ta 2017 

Kirkollisvero 4.646.722 4.694.291 4.787.084 4.929.537 4.999.699 4.798.389 4.750.000 

Muutos €      39.157      47.569      92.793    142.453 70.162 -201.310 -48.389 

Muutos %          0,85          1,02          1,98          2,98 1,42 -4,0, -1,01 

 

Maksuunpannut verot (tietyltä verovuodelta määrätty, riippumatta milloin tilitetty seura-

kunnalle) 

 2011 2012 2013  2014  2015 2016 (en-

nakko) 

Kirkollisvero 4.681.026 4.685.051 4.732.786 5.044.360 4.916.554 4.846.840 

Muutos 33.472 4.025 49.340 311.574 -127.806 69.714 

Muutos % 0,72 0,09 1,00 6,58 -2,53 -1,42 

 

 

Vuosien 2016 ja 2017 verotulojen vertailu 

Kuukausi Kumulatiivinen 

  2016 2017 muutos 2016 2017 muutos 

tammikuu 469.057 409.751 12,6 469.057 409.751 -12,6 

helmikuu 516.383 515.991 -0,1 985.440 925.742 -6,1 

maaliskuu 419.857 396.207 -12,1 1.405.297 1.321.949 -5,9 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

huhtikuu 441.792 431.750 -2,3 1.847.089 1.753.699 -5,1 

toukokuu 472.151 441.969 -7,3 2.319.240 2.195.668 -5,3 

kesäkuu 413.463 393.782 -4,8 2.732.703 2.589.450 -5,2 

heinäkuu     469.388     455.489 -3,0 3.202.091 3.044.939 -4,9 

elokuu 440.014 399.475 -9,2 3.642.105 3.444.414 -5,4 

Vuoden 2017 verotulot ovat selvästi pienemmät kuin vuonna 2016, yhteensä 197.691 euroa, vähen-

nystä 5,4 prosenttia. Ennusteena oli, että verotulojen vähennys vuonna 2017 olisi kolme prosenttia, 

mutta se on jopa yli 5 prosenttia, kuten seurakunnan verotulokertymä osoittaa. Oletettu suurempi 

vähennys johtuu veronkevennyksistä, eikä talouden piristyminen näy verotuloissa. Marraskuun 

maksupanotilitys on verottajan alustavan tiedon positiivinen. Tilityksistä vähennetään ennakonpidä-

tykset, joten joudumme maksamaan muutaman kymmentuhatta verottajalle. Lopullinen maksu sel-

viää vasta marraskuussa. Vuonna 2016 lopullinen maksu verottajalle oli 119.000 €. 

 

 

 Yhteisövero 

tilitetty v. 2016, 

kertynyt vuosil-

ta 2011-2015 

Yhteisövero 

tilitetty v. 2017, 

kertynyt vuosil-

ta 2011-2015 

Valtion 

rahoitus 

2016 

Valtion ra-

hoitus 2017 

Erotus 2016-

2017 

Tammikuu 17 142 3.385 43 319 42 708 -14.368 

Helmikuu 8 092 6.435 43 319 42 708 - 2.268 

Maaliskuu -68 473 43 319 42 708 - 70 

Huhtikuu -395 251 43 319 42 708 + 35 

Toukokuu 95 911 1.393 43 319 42 708  -95.129 

Kesäkuu -23 151 -190 43 319 42 708 22.350 

Heinäkuu 3 947 -2.923 43 319 42 708 -7.481 

Elokuu 2.575 3 404 43 319 42 708 218 

Yhteensä             104 053                12 229    346 552        341 664 -96 712 

 

 
Tuloskehitys 2011 2012 2013 2014  2015  2016 TA 2017 

vuosikate 288.000 6.000 138.000 579.063 816.138 319.940 -168.741 

tilikauden 

tulos 

-74.000 -377.000 -241.000 123.555 353.746 -189.468 -611.142 

tilikauden yli-

/alijäämä 

65.000 -241.000 -84.000 280.504 510.695 -32.519 -458.809 

investoinnit -735.000 -395.000 -1.459.000 -39.950 -33.168 -96.724 30.000 

lainan lyhen-

nys 

-268.000 -268.000 -268.000 -145.107 -115.107 -115.107 115.112 

lainan otto   700.000 200.000 - - - 

rahavarojen 

li-

säys/vähennys 

-715.000 -657.000 -889.000 370.047 666.044 11.731 -253.853 

 

Vuonna 2014 ja 2015 rahavarat lisääntyivät, johtuen tiukasta menokurista ja vähäisistä investoin-

neista, kertaluonteisista tuloista (metsien suojelusopimuksen tuotosta, metsätuotoista ja arvopape-

reiden myyntivoitoista). Vuoden 2016 rahavarojen muutos oli ainoastaan  + 11.700 euroa, johtuen 

melko suurista menoista sekä kohtuullisista investoinneista. 31.7.2017 tilanteen mukaan rahavarat 

lisääntyvät reilusti yli 500.000, mutta kassavirtalaskelmien mukaan rahaa tarvitaan  loppuvuonna, 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

jolloin menot ja investoinnit ovat tuloja suuremmat ja marraskuun verotilitys on olematon. Vuoden 

2018 talousarviossa rahavarojen muutos on reilusti miinusmerkkinen, johtuen Herran Kukkaron 

sisäilmakorjauksesta. Käyttötalousmenoja pitää saada pienemmäksi henkilöstokuluja vähentämällä 

henkilöstösuunnitelman mukaan, tilojen vuokrauksella ulkopuolisille sekä kiinteistökulujen opti-

moinnilla. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,60. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 137 § 

Vuoden 2018 investoinnit 

Valmistelija talousjohtaja, puh. 050 594 3888 

Esityslistan mukana jaetaan alustava esitys vuoden 2018 sekä suunnitelmavuosien 2019-2020 in-

vestoinneista. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Keskustellaan tulevista investoinneista ja merkitään käyty keskustelu tiedoksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 138 § 

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 

Valmistelija kirkkoherra puh. 050 386 5716 

 

Mikkelin hiippakunta järjestää 14.10.2017 Jaakkiman krist. kansanopistolla Ruokalahdella ao neu-

vottelupäivän. Päivän kustannukset muodustuvat matkakustannuksista ja 65 € /hlö osallistumismak-

susta. Päivän ohjelma nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus, kirkkoherra 

Tiedustellaan halukkaita lähtijöitä ja jos heitä on, sovitaan matkasta ja siihen liittyvistä asioista. 

 

Päätös 

Päätettiin olla lähettämättä luottamushenkilöitä koulutuspäivään 

. 

 

Knsto 139 § 

Vuoden 2018 henkilöstön kehittämissuunnitelma 

Kirkkolain virkamiesoikeudellisissaa säädöksissä – Liite 23/ 21 § (21.12.2012/1008) –todetaan: 

Työyhteisön ja työilmapiirin kehittäminen Viranhaltijan hoidettavana olevaa tehtävää tai työmenetelmiä 
muutettaessa taikka kehitettäessä työnantajan on pyrittävä huolehtimaan siitä, että viranhaltija voi suoriu-
tua tehtävänsä hoidosta. Työnantajan on myös pyrittävä edistämään viranhaltijan mahdollisuuksia kehittyä 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

kykyjensä mukaan urallaan. Työnantajan on pyrittävä edistämään hyvää ja luottamuksellista ilmapiiriä 
työyhteisössä.  

2 § Kehittämisen tarkoitus 

Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja koko-

naiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien teh-

tävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko 

työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. 

3 § Kehittämisen keinot 

Henkilöstön kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa käytettävät keinot valitaan henkilöstön ja työpaikan tar-

peiden mukaan. Keinoja ovat esimerkiksi työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi, 

työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet. 

henkilöstökoulutus, mentorointi, työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallis-

tumismahdollisuudet ja hankkeet. 

 

Haminan seurakunnan työntekijät ovat työaloittain, lähiesimiesten kanssa laatineet ehdotuksen hen-

kilöstön kehittämissuunnitelmaksi vuodelle 2018. Henkilöstön kehittämisen kulut sisältyvät vuoden 

2018 talousarvioon, liite  

 

Ehdotus, vs kirkkoherra 

Päätetään hyväksyä vuoden 2018 henkilöstön kehittämissuunnitelma liite 1 , joka jakautuu välttä-

mättömään koulutukseen ja tarpeelliseen koulutukseen yhteensä  

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 140 § 

Tiedoksi merkittävät asiat 

Kirkkohallituksen virastokollegio on 14.9.2017 käsitellyt kirkkovaltuuston tekemän Itäristin myyn-

tipäätöksen. Tätä kirjoitettaessa tietoa päätöksestä ei ole vielä saatu, esitys oli myönteinen. 

 

Ehdotus 

Merkitään tiedoksi, että Kirkkohallituksen virastokollegio vahvisti kokouksessaan 14.9.017 kirkko-

valtuuston päätöksen myydä Itäristin seurakuntatalo. 

 

Päätös  
Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 141 § 

Muut esille tulevat asiat 

 

21.1.2018 suoralähetys Kallion kirkosta (MTV 3), -Arvot ja sovinnot, presidenttivaaliehdokkaiden 

keskustelu. Mahdollinen liveseuranta Simeon-talossa. 

 

Knsto 142 §   

Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Merkitään tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 5.8.-19.9.2017. Lista esityslistan mukana. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 142 § 

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: 129,130,131,132,135,136,137,139,140,142 

 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: 133 a 134a 
 
 

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto 
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapi-
tulin 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: 133 b, 134 b 
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: 
 

                                                 
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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 Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto 

  
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34 
Postiosoite:PL 77 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pöytäkirjan pykälät: 133 a, 134 a 
 
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-
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 
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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 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 
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– 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-  
asiakirjojen 
toimittaminen 

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

 

 

 


