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Työajan muutos 

Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma seurakunnan pääjumalanpalve-

luksista vuodelle 2018 

Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 

Sijoitukset 

Yhteistyötoimikunnan jäsenen määrääminen kaudeksi 2018-2021 

Kirkkoherran puhelinedun poistaminen 

Talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 

2019-2020 

Kirkolliset ilmoitukset 

Muut esille tulevat asiat 

Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

Tiedoksi merkittävät asiat 

Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset 

Muutoksenhaku 
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Aika Tiistaina 28.11.2017 klo 16.30-19.17 

  

Paikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Juha Parjanen, vs. kirkkoherra 

 

läsnä 
varajäsenet  

 Katja Andrejev poissa Jaana Suikkanen poissa 

 Jukka Hyvönen läsnä Jouni Kormu  

 Nina Janes läsnä Esko Kiri  

 Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi  

 Ritva-Leena Pousi läsnä Tuomo Uutela  

 Outi Silander läsnä Liisa Hanski  

     

     

     

 

 

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, läsnä 

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä, läsnä 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 157-186 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 28.11.2017 Hamina 28.11.2017 

 

Allekirjoitukset Nina Janes  Arto Kivelä 

 

     

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 30.11.2017 ja on ollut nähtävänä kirk-

koherranvirastossa 1.-14.12.2017. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirk-

koherranviraston ilmoitustaululla 29.11.2017. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

157 § 

Kokouksen avaus 

 

Vs. kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 

 

158 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Asialista on lähetetty 22.11.2017. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa-

puvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös   

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

159 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

160 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

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

kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Arto Kivelä. 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Nina Janes ja Arto Kivelä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 § 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen 

Esittelijä talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkoneuvoston on hyväksynyt 19.11.2015 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelmassa 

mainitaan, että se päivitetään joka toinen vuosi. Päivitetty tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma jaetaan 

esityslistan mukana. 

 

Asia osuus on pysynyt samana, ainoastaan taulukot ovat päivitetty. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään hyväksyä päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

162 § 

Keittiötoimen ateriahinnat vuodelle 2018 

Esittelijä talousjohtaja puh.  050 594 3888 

 

Ehdotus vuoden 2018 ateriahinnoiksi on liitteenä 1. 

Ehdotuksessa ei ole muutoksia vuoteen 2017. 

 

Esitys, talousjohtaja  

Hyväksytään vuoden 2018 keittiötoimen hinnat liitteen 1 mukaisesti. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

163 § 

Sisäiset ateriahinnat vuodelle 2018 

Esittelijä talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus vuoden 2018 sisäisiksi ateriamaksuiksi on liitteenä 2. 

Ehdotuksessa ei ole muutoksia vuoteen 2017. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Hyväksytään vuoden 2018 sisäiset ateriahinnat liitteen 2 mukaisesti. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

164 § 

Tilavuokrat vuodelle 2018 

Esittelijä talousjohtaja puh.  050 594 3888 

 

Ehdotus vuoden 2018 tilavuokriksi on liitteenä 3. 

Ehdotuksessa ei ole muutoksia vuoteen 2017. 

Esitys, talousjohtaja 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Hyväksytään vuoden 2018 tilavuokrat. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Knsto 165 § 

Muut maksut ja vuokrat 

Esittelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Esitys, talousjohtaja 

Vahvistetaan seuraavat maksut 

a.seurakunnan pakettiauton vuokrauksesta henkilökunnalta peritään polttoainekulut + 0,21 

€/km (ei vuokrata ulkopuolisille) 

b. A4 mustavalkoisista valokopiosta peritään 0,04 €/kopio + alv 24 % yhteensä 0,05 €/kopio ja 

A4 värillisistä valokopioista 0,08 €/kopio + alv 24 % yhteensä 0,10 €/kopio. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 166 § 

Toimistosihteerin irtisanoutuminen 

Valmistelija talousjohtaja puh.  050 594 3888 

 

Taloustoimiston toimistosihteeri Marja Liikkanen on jättänyt 30.10.2017 päivätyn kirjeen, jossa hän ilmoit-

taa irtisanoutuvan toimistosihteerin toimesta vanhuuseläkkeelle siirtymisen takia 1.5.2018 alkaen. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto toteaa Marja Liikkasen työsuhteen taloustoimiston toimistosihteerinä päättyvän omasta 

anomuksesta vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.5.2018 alkaen. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 167 § 

Työntekijän palkkaaminen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Toimistosihteeri Marja Liikkanen on ilmoittanut siirtyvänsä vanhuuseläkkeelle 1.5.2018 alkaen. 

Hän jää pois töistä helmikuun 2018 aikana. Marja Liikkasen tehtävät ovat vuoden 2017 aikana vähentyneet, 

koska seurakunta siirtyi Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi ja työt ovat siirtyneet palvelukeskukseen. 

 

Toinen toimistosihteeri on oman ilmoituksen mukaan jäämässä eläkkeelle marraskuun alusta 2018 ja hän jää 

lomille jo kesäkuussa. 

 

Toimistojen työntekijät ovat keskustelleet keskenään ja jakaneet työtehtävät niin, että kahden eläkkeelle 

siirtyvän työntekijän tilalle tarvitsemme yhden työntekijän etenkin sen jälkeen kun Kirjurin tarkistustyö on 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

tehty. Työ valmistuu vuoden 2018 alussa. Uuden työntekijän työtehtävät olisivat sijaistaa kirkkoherranviras-

ton työntekijää sekä Haminassa että kappeleissa sekä toimia hauta-asiantoimiston sijaisena. Lisäksi hänelle 

tulisi muita toimistotehtäviä mm. taloustoimistossa.  

Työntekijä täytyy perehdyttää työntehtäviin, joten on perusteltua palkata työntekijä 1.1.2018 alusta. 

Tähän tehtävään on kysytty Arja Salmea, joka työskentelee 31.12.2017 asti kokoaikaisena toimistosihteerinä 

toimipisteinä Virolahden ja Miehikkälän seurakuntatoimistot, kirkkoneuvoston päätös 120 §/16.8.2017. 

Muutoin Arja Salmella on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarvittessa töihin tulevana työntekijänä, 

tehtävänään sijaistaa Virolahden ja Miehikkälän palvelutoimiston työntekijää. Virolahden ja Miehikkälän 

palvelutoimiston työntekijä on virkavapaalla 15.1.2018 asti, joten tämäkin puoltaa työsuhteen aloittamista 

1.1.2018. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään muuttaa Arja Salmen työsopimus 1.1.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevaksi kokoaikaiseksi 

työsuhteeksi ja määrätä hänen työpisteeksi 1.1.-15.1.2018 Virojoen palvelupiste ja 16.1.2018 alkaen Sime-

on-talo. Palkkaus KirVESTES:n mukaan tehtävänvaativuusryhmä 402, peruspalkka 1.971,44 euroa. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin 

 

Knsto 168 § 

Talousarvion vuoden 2017 ylitykset ja säästöt 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvostoon nähden 

on tehtäväalueen toimintakate. Vuoden 2017 talousarvion ylitykset ja säästöt tehtäväaloittain ja pääluokittain 

ovat seuraavat: 
 
       

Työala Tili Tilin nimi Summa 
Työaial 
yht. Syy PL yht. 

Aikuistyö 319000 Retki-ja mat-

kamaksut 

600  ei toteutunut  

 317000 Ruoka- ja kah-

vimaksut 

300  ei toteutunut  

 430000 Postipalvelut 500  enemmän kulut  

 431100 Painatukset 800  kortit syntymäpäi-

väsankareille 

 

 440500 Musiikki- ja 

ohjelmapalv. 

3.800  erilaiset tapahtumat 

mm. vapaaehtoispäi-

vä 

 

 471000 Sähkö 2.500 8.500 Verneri-sali  

Perheneu-

vonta 

443500 Ostopalv.toisen 

srk:n ylläpi-

täm.toiminn. 

700 700 enemmän käyntejä  

Lähetys 317000 Ruoka- ja kah-

vimaksut 

3.000  kirjattu taseen kaut-

ta 

 

 402000 Ma-

viranhaltijoi-

den kk-palkat 

4.000  sijaisen palkkakulut  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-
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Knsto 

 

Kvsto  

 

 410000 Sosiaaliturva-

maksut 

200  liittyy palkkoihin  

 412000 Eläkemaksut 1.000 8.200 liittyy palkkoihin  

Lähetys, 

nimikkotyö 

314900 Muut myynti-

tuotot 

3.000  arvioitu ei toteutunut  

 31700 Ruoka-ja kah-

vimaksut 

3.000 6.000 arvioitu ei toteutunut 23.400 

Ristiniemen 

kappeli 

403000 Työsuht. kk-

palkat 

1.000  jako-% muuttunut  

 410000 Sosiaaliturva-

maksut 

50  liittyy palkkoihin  

 412000 Eläkemaksust 500 1.550 liittyy palkkoihin 1.550 

Herran 

Kukkaro 

403000 Työsuht. kk-

palkat 

800  siivouskuluja  

 405000 Erilliskorvauk-

set 

200  sunnuntaityöt  

 412000 Eläkemaksut 300  liittyy palkkoihin  

 414000 Muut sosiaali-

vak.maksut 

200 1.500 liittyy palkkoihin  

       

Vehkarinne 470000 Lämmitys 3.000 3.000 sisäsaunan suurempi 

käyttö 

 

Riihiniitty 330000 Asuinhuoneis-

ton vuokrat 

5.170  omassa käytössä, ei 

vuokrattuna 

 

 433500 Siivouspalvelut 500  vuokramatot  

 471000 Sähkö 500  oma käyttö  

 471300 Vesi 300 6.470 oma käyttö  

Puolakallio 433500 Siivouspalvelut 250  vuokramatot  

 438700 Kuljetuspalve-

lut, tavarat 

300  kalusteiden kuljetus  

 460000 Kalusteet 2.000  kerhotilan sisustus  

 472000 Korjaus- ja 

huoltotarvik-

keet 

400  muutokset kerhoti-

laksi 

 

 458140 Asuinhuoneis-

ton hoitovas-

tikkeet 

5.000 7.950 srk:n hallintaan kes-

ken vuotta, ei talous-

arviossa 

18.920 

 

Säästöt vuonna 2017 

Muut srk-tilaisuudet 319000 Retki- ja matka-

maksut 

1.000  arvioitua enem-

män tuloja 

 

 362000 Jp-kolehdti 500  arvioitua enem-

män 

 

 462000 Muut koneet ja lait-

teet 

300 1.800 arvioitua vä-

hemmän 

 

Hautaansiunaaminen 401000 Vak. viranhalt. kk-

palkat 

2.900  lomarahojen 

leikkaus 
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met 
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Kvsto  

 

 410000 Sosiaaliturvamaksut 100  liittyy palkkoihin  

 412000 Eläkemaksut 200 3200 liittyy palkkoihin  

Tiedotus ja viestintä 438500 Kuljetuspalvelut, 

henkilöstö 

400  ei toteutunut  

 438000 Kuljetuspalvelut 

muille kuin omalle 

henkilöstölle 

200  ei toteutunut  

 439000 Koulutuspalvelut 

henkilöstölle 

500  yksi henkilö vä-

hemmän  

 

 440000 Asiantuntijapalvelut 5.000  tarve pienempi  

 453000 Rakenn. ja huoneis-

ton vuokrat 

5.000  ei toteutunut  

 473300 Kirjat 500 11.600 ei toteutunut  

Yhtyeet 357000 Muut vuokratuotot 1.000  soitinten vuok-

raus 

 

 438600 Kuljetuspalvelut 

muille kuin omalle 

henkilöstölle 

100  ei lähtijöitä  

 439100 Koulutuspalvelut, 

muut 

300  ei lähtijöitä  

 473100 Opetusvälineet ja 

kerhotarvikkeet 

100  vähemmän han-

kintaa 

 

 473300 Kirjat 300 1.800 pienempi tarve  

Päiväkerho 453000 Rakennusten ja 

huoneistojen vuok-

rat 

5.000 5.000 siirtyminen omiin 

tiloihin 

23.400 

Ristiniemen hau-

tausmaa 

321000 Haudan lunastus-

maksut 

1.550 1.550 enemmän hau-

tauksia uusiin 

hautoihin 

1.550 

Johanneksen kirkko 447000 Muut palvelut 500  ei ikkunoiden 

pesua 

 

 458000 Muut vuokrat 500 1.000 siirretty siivous-

palveluihin 

 

Virolahden kirkko 471000 Sähkö 5.000 5.000 leuto talvi  

Leirikankaan siu-

nauskappeli 

433600 Pesulapalvelut 500  vähäisempi tarve  

 435000 Rakennusten raken-

tamis- ja kunnossa-

pito 

1.500  vähäisempi tarvi  

 462000 Muut koneet ja lait-

teet 

500 2.500 ei tarvetta  

Markkula 353000 Vuokrat seurakun-

tatilojen käytöstä 

3.000  enemmän käyttöä  

 355000 Majoitustilojen 

vuokrat 

3.000 6.000 enemmän käyttöä  

Lypsyniemi 355000 Majoitustilojen 

vuokrat 

4.420 4.420 enemmän käyttöä 18.920 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 
 

Tehtäväalueiden yliltykset katetaan oman pääluokan säästöillä. Pääluokka ei ylitetä, joten kirkko-

neuvosto hyväksyy ylityksen ja säästöt. 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään kattaa pääluokkien ylitykset saman pääluokan säästöilla seuraavasti 

2. pääluokka, seurakunnallinen toiminta 23.400 euroa 

4. pääluokka, hautatoimi 1.550 euroa 

5. pääluokka, kiinteistötoimi, 18.920 euroa 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 169 § 

Vuoden 2017 tuloslaskelmaosan ylitys 

Valmistelija talousjohtaja puh 050 594 3888 

 

Kirkollisverotilitykset vuonna 2017 ovat laskeneet koko kirkon osalta lokakuun loppuun mennessä 

edelliseen vuoteen verrattuna  4,5 %. Haminan seurakunnan osalta laskua on 5,3 %. Talousarviossa 

on budjetoitu kirkollisverotuloa 4.750.000 euroa. Tällä hetkellä on kertynyt kirkollisveroja 

4.208.062 euroa. Marraskuun tilitys on verottajan etukäteisarvion mukaan hieman positiivinen ja 

joulukuussa odotetaan verotuloja kertyvän noin 390.000 euroa (vuonna 2017 yht. 417.000 euroa). 

Kertymä olisi tällöin noin 4.600.000 euroa.  

Esityslistan mukana jaetaan muutettu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle kirkollisverotulojen alitusta yhteensä 150.000 euroa 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 170 § 

Luottotappiot vuodelta 2017 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Talousssäännön 12 §:n mukaan: ”Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki 

saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. 

 

Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan vel-

kansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryh-

dyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. 

 

Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien saatavien 

poistaminen on delegoitu talousjohtajalle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perustelui-

neen ja antaa tieto päätöksistä kirkkoneuvostolle. 
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Kvsto  

 

Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittö-

mästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jäl-

keen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje 38/2008) 

 

Liitteenä nro 4 on luettelo saatavista, joita ei ole saatu perittyä perimistoimenpiteistä huolimatta tai 

asiakkaat on todettu varattomiksi. Luettelo ei ole julkinen. 

 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään poistaa liitteessä ilmenevät saatavat, jotka perinnän jälkeen ovat saamatta, todettu varat-

tomiksi tai perintätoimisto suosittelee kirjattavaksi luottotappioksi yhteensä 186,91 euroa. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 171 § 

Virkavapaus 

esittelijä vs kirkkoherra 

 

Nuorisotyönohjaaja Ville Kervinen  anoo 31.10.2017 päivätyllä kirjeellä opintovapaata ajalle 1.1.-

1.6..2018. Hän aloittaa Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa rakennusalan perustutkinnon suorit-

tamisen.  

Opintovapaalain 4 § (17.1.1997/58) mukaan Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde sa-

maan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on 

jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa 

viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.  

 

Nuorisotiimi on keskustellut opintovapaasta ja puoltaa sitä sekä ehdottaa sijaisen palkkaamista. 

 

Esitys 

Päätetään  

a. myöntää nuorisotyönohjaaja Ville Kerviselle palkatonta opintovapaata ajalle 1.1.-1.6.2018 

ja 

b. palkata hänen sijaisekseen samalle ajalle omalla suostumuksellaan sosionomi AMK Miika 

Rokan, palkkaus KirVESTES:n mukaan palkanvaativuusryhmä 502, peruspalkka 2.297,74 

euroa vähennettynä epäpätevyysalennuksella 15 % ja lisäksi mahdollinen vuosisidonnainen 

palkanosa. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 172 § 

Sijaisuuden päättäminen 

esittelijä vs kirkkoherra 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790273?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=opintovapaa%2A#a17.1.1997-58
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met 
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Kvsto  

 

Seurakuntapastori Emilia Turpeinen on 5.11.2017 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut tulleensa valituk-

sia Espoon Olarin seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi 1.12.2017 alkaen. Hänen sijaisuu-

tensa Haminan seurakunnassa päättyisi muutenkin 31.12.2017, joten on perusteltua päättää hänen 

työsuhteensa marraskuun lopussa 30.11.2017. Hänelle kertyneet vuosilomapäivä (20 vrk) annetaan 

vuosilomana ajalla 13.11. – 30.11. (12 vrk) ja jäljelle jäävät kahdeksan (8) vuosilomapäivää suorite-

taan hänelle rahassa. 

 

Ehdotus 

Päätetään, että seurakuntapastori Emilia Turpeisen viransijaisuus Haminan seurakunnassa päättyy 

30.11.2017 ja hänelle kertyneet vuosilomapäivät (20 vrk) annetaan vuosilomana ajalla 13.11. – 

30.11 (12 vrk) ja loput kahdeksan (8) vrk maksetaan rahana. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Simo Suutari poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Knsto 173 § 

Virkavapaus 

esittelijä vs kirkkoherra 

 

Seurakuntapastori Hanna Hietanen on valittu Kotka-Kymin seurakunnan sairaalapastoriksi 1.1.2018 

alkaen. Hän anoo 17.11.2017 päivätyllä kirjelmällä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta palka-

tonta virkavapautta Haminan seurakunnan seurakuntapastorin virasta koeajaksi, eli ajalle 1.1.2018 – 

30.4.2018. 

 

Ehdotus 

Päätetään puoltaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille seurakuntapastori Hanna Hietaselle 

myönnettävää palkatonta virkavapautta toisen viran hoitamista varten ajalle 1.1. – 30.4. 2018. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Simo Suutari poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Knsto 174 § 

Työajan muutos 

Esittelijä talousjohtaja, puh. 050 594 3888 

 

Lastenohjaaja Hanna Märkälä anoo ajalle 8.1.2018-2.6.2019 välille työajan muutos, niin, että hänen 

viikottainen työaika olisi 30 h/viikko. Se vastaa 77 % kokoaikaisen palkasta. Työaika vähenee 8 h 

ja 45 min viikossa. Vt lapsityönohjaaja ja lapsityöstä vastaava pastori ovat antaneet puoltavan lau-

sunnon Hanna Märkälän työvapaasta ja Hannalta vapautuva työpanos korvataan lisäämällä määrä-

aikaisen osa-aikaisen lastenohjaajan työtunteja 5 h/viikko kevääksi 2018. 
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Esitys, talousjohtaja 

Päätetään vahvistaa lastenohjaaja Hanna Märkälän työajaksi ajalle 8.1.2018-2.6.2019 yht. 30 

h/viikko, 77 % kokoaikaisen työajasta. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 175 § 

Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma seurakunnan pääjumalanpalveluksista vuodelle 2018 

esittelija vs kirkkoherra 

Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja 

seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2 mom.).  

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai 

seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista 

(KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). 

Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.  

Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole 

erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. 

 

Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, 

joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaisesti. (KJ 2 § 8).  

 

Kolehtisuunnitelma lähetetään esityslistan mukana.  

Kolehtisuunnitelma sisältää samalla suunnitelman Haminan seurakunnassa vuonna 2018 vietet-

tävistä pääjumalanpalveluksista. 

 

Ehdotus, kirkkoherra 

Kirkkoneuvosto vahvistaa Haminan seurakunnan kolehtisuunnitelman vuodelle 2018 ja merkitsee 

tiedoksi vuoden 2018 suunnitelman seurakunnan pääjumalanpalveluksista.  

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 176 § 

Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano   

Esittelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston pää-

tösten täytäntöönpanosta.  (KL 10:1,5) 

 

Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai 

menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee 
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jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudel-

leen käsiteltäväksi. (KL 10:6,1)  

 

Esitys, talousjohtaja puh. 050 594 3888  

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokouksessa 7.11.2017 tekemät päätökset on tehty oikeassa järjes-

tyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia, ja 

päätetään panna ne täytäntöön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 177 § 

Sijoitukset 

Esittelija talousjohtaja, puh 050 594 3888 

 

Kirkkoneuvoston päätöksellä seurakunta sijoitti Nordean rahastoihin viime syksynä 150.000 euroa. 

Kaikki rahastot ovat kehittyneet positiivisesti. Prosentuaaliset vuosikasvut ovat 1,61 % ja 11,66 % 

välillä. Pienimmät prosentit ovat korkorahastoissa ja suurimmat osakerahastoissa. Eritelty lista jae-

taan esityslistan mukana. 

Nordeassa erääntyy 23.11.2017 määräaikainen talletus 20.000 euroa. Sen jatkosijoituksesta on neu-

voteltu Nordean sijoitusasiantuntijan kanssa ja olemme päätyneet ehdottamaan summan jakamista 

nykyisiin rahastoihin niiden hankintahintojen suhteessa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Sijoitetaan Nordea 23.11.2017 erääntyvä 20.000,00 euroa nykyisiin rahastoihin aikaisemman sijoi-

tuspäätöksen pohjalta esitteen mukaisesti. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 178 § 

Yhteistyötoimikunnan jäsenen määräminen yhteistoimintakaudeksi 2018-2021 

Esittelijä talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkon yhteistoimintasopimuksen 14 §;n mukaan seurakunnassa, jossa säännöllisesti työskentelee 

vähintään kymmenen työntekijää, on perustettava neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhteistyö-

toimikunta sopimuksessa tarkoitettua edustuksellista yhteistoimintaa varten. 

 

Paikallisesti on neuvoteltu ja sovittu, että yhteistyötoimikunnassa on kahdeksan jäsentä. 

 

Työnantajan edustajana toimii työsuojelupäällikkö sekä, jos yhteistyötoimikunnassa on enemmän 

kuin neljä jäsentä, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston määräämä muu seurakunnan palveluksessa esi-

miesasemassa oleva henkilö. 

 

Edellisellä kaudella kirkkoneuvoston määräämänä henkilönä toimi seurakuntapuutarhuri Katri Par-

tanen.  
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Esitys, talousjohtaja  

Esimiespalaverissä päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsee työnantajan edustajaksi yh-

teistyötoimikuntaan kaudeksi 1.1.2018-31.12.2021 seurakuntapuutarhuri Katri Partasen. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 179 § 

Kirkkoherran puhelinedun poistaminen 

Esittelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkoherra Juha Tanskalle siirtyi edeltäjän puhelinetu hänen ottaessaan viran vastaan. Juha Tans-

kalla on kuitenkin henkilökohtainen puhelinliittymä, jonka välityksellä hän hoitaa yksityiset asiat. 

Puhelinetu on ollut 20 €/kk. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Peruutetaan Juha Tanskan puhelinetu 1.1.2018 alusta. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Knsto 180 § 

Talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2019-2020 

 

KJ 15:1 

Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen 

vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. 

 

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea 

vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.  Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitel-

massa ensimmäinen vuosi.  Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seura-

kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.  Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on 

laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.” 

 

Kirkollisverot kaikissa seurakunnissa yhteensä lokakuun loppuun mennessä ovat edellisvuoteen 

verrattuna vähentyneet 4,5 %. Haminan seurakunnassa kirkollisverot ovat laskeneet 5,3 % yhteensä 

237.524,02 euroa.  Vuoden 2016 alusta seurakunta on saanut yhteiskunnallisiin tehtäviin yhteisöve-

ron sijasta valtion rahoitusta 43.319,00 euroa. Yhteensä nämä ovat 243.665,32 euroa vähemmän 

kuin vuonna 2016. Yhteisöveron maksaminen loppui kokonaan lokakuun lopussa 2017. Vuoden 

2018 verotulojen odotetaan pysyvän vuoden 2018 tasolla Haminassa, koko kirkossa saattaa olla 

pientä nousua. Vähennys johtuu seurakunnan jäsenmäärän pienentymisestä, jäsenmäärä on vähen-

tynyt 13.11.2017 mennessä 264 henkilöllä vuonna 2017. Julkisten alojen lomarahoja leikataan 30 % 

vuosina 2017-2019.  

  

Kirkkoneuvosto päätti vuoden 2018 talousarviosta seuraavaa:  

- henkilöstökuluihin säästöä 66.000 euroa 
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- kiinteistötoimen säästö 26.650 euroa 

- hautatoimen säästö 27.000 euroa 

- muut kulut 0 %, 

 

Talousarvion mukaan henkilöstökustannukset vähenevät n. 82.000 euroa,.Summassa on 11 papin 

palkka ja lapsityön määräaikaisten toimien loppuminen kesäkuussa 2018.  Henkilöstösuunnitelman 

mukaan yksi toimistosihteerin virka lakkautettaisiin vuonna 2018 ja mahdollisesti yksi papin virka. 

 

Kiinteistötoimen säästöt vuonna 2018 ovat 89.198 euroa, mikä on huomattavasti enemmän kuin 

tavoite. Osa säästöstä tulee Itäristin seurakuntatalosta, joka on myyty, osa korjauskuluja vähentä-

mällä. Tällä hetkellä on vielä auki Markkulan leirikeskuksen tilanne. Leirikeskuksen menot ovat n. 

24.000 euroa. Hautatoimen säästö on 30.539 euroa, joka on saatu, kun kaikki ylimääräinen on pois-

tettu talousarviosta. 

 

Seurakunnan toimintamenot vähenevät vuonna 2018 yhteensä reilut 74.000 euroa. Vähennystä on 

kaikissa muissa tiliryhmissä paitsi palveluissa ja annetuissa avustuksissa. Palveluiden summaa ko-

hottaa ensi vuonna tehtävä seurakuntamatka Unkariin, mutta saman verran on myös enemmän tulo-

ja.  johtuu pienistä nousuista. Toimintatuotot kasvavat vuoteen 2017 verrattuna 127.000 euroa. Tä-

mä johtuu johtuu seurakuntamatkasta Unkariin sekä kirjauskäytännön muutoksesta lähetyksen ni-

mikkotyössä. 

 

Kirkollisverotuloihin on tehty 150.000 euron n. 3 % vähennys vuoden 2017 talousarvioon verrattu-

na. Vuoden 2016 kertymiin nähden vähennys on 4 %. Valtion rahoitus eräisiin yhteiskunnallisiin 

tehtäviin (korvaa aiemman osuuden yhteisöverotuloista), joita ovat hautaustoimi, kirkonkirjojen 

pito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Sen suuruus vuonna 

2017 on 514.901 euroa.  

 

Vuosikate jää reilut 162.000 euroa negatiiviseksi, joten rahaa ei riitä lainojen lyhennyksiin ja inves-

tointeihin. Lainojen lyhennykset ovat 115.000 euroa ja vuoden 2017 investointeihin on varattu ra-

haa alustavasti 800.000 euroa. Investointeihin kuuluu Virolahden kirkon kuorialueen ja lämmitys-

järjestelmän suunnittelun jatko 50.000 euroa sekä Herran Kukkaron sisäilmakorjaukset 700.000 

euroa, Kulmakiven 20.000 euroa sisäilmaremonttien suunnittelukustannuksiin sekä Miehikkälän 

kirkon, parkkipaikan ja hautausmaan pääkäytävän valaistus. Säästökohteita pitää löytää jatkossa 

henkilöstöstä ja kiinteistöistä. 

 

Rahoituslaskelma näyttää, että seurakunnan rahavarat vähenevät n. 1.077.000 euroa. Siihen on ensi 

vuonna varaa, mutta tulevaisuudessa pitää saada rahavarat lisääntymään tai pysymään ennallaan. 

 

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvioesityksen 23.11.2017. 

  

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio jaetaan esityslistan mukana. 

 

Esitys, talousjohtaja 050 594 3888 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- 

ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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Knsto 181 § 

Kirkolliset ilmoitukset 

Esittelijä kirkkoherra puh. 0503865716 

 

Kotka-Kymin seurakunta on ilmoittanut sähköpostitse 22.11.2017, että Kotka-Kymin seurakunta-

työnjohtokunta on päättänyt luopua Kymen Sanomien kirkollisista ilmoituksista 1.1.2018 alkaen. 

Asia on esillä vielä Kotka-Kymin kirkkoneuvostossa. 

 

Esitys, kirkkoherra 

Keskustellaan asiasta ja tehdään aikaisempien keskusteluiden perusteella päätös. 

 

Päätös 

Päätämme luopua kirkollisista ilmoituksista Kymen Sanomissa Kotka-Kymin seurakunnan luopues-

sa kirkollisista ilmoituksista Kymen Sanomissa 1.1.2018 alusta. 

 

 

Knsto 182 § 

Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

 

Knsto 183 § 

Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Esitys 

Merkitään tiedoksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 13.10.-20.11.2017 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 13.10.-20.11.2017. 

 

 

Knsto 184 § 

Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut. 

 

 

Knsto 185 § 

Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset 

esittelijä talousjohtaja 

 

Ehdotus 
Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 6.2.2018 klo 16.30 ja 22.3. klo 16.30 kirkkoherran 

työhuoneessa kirkkoherra Juha Tanskan johdolla. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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Knsto 186 § 

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: 157,158,159,160,166,169,176,180,182,183,184,185,186 

 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: 161,162,163,164,165,168,170,175,177,178,181 
 
 

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:167,171,172,173,174,179 
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: 161,162,163,164,165,168,170,175,177,178 
 
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 

                                                 
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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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 
Sähköposti:mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi 
 

 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
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Kvsto  

 

  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-  
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. 
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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.  

 

 

 


