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Aika tiistaina 7.112017 klo 18.00 – 19.00 

  

Paikka Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Andrejev Katja 

 

läsnä 
Metso Jari 

Niemelä Teuvo 

läsnä 

läsnä 
varajäsenet 

Ruoppa Johanna 

 

läsnä 

 Aurén Vesa 

Hanski Liisa 

Harjumaaskola 

Minna 

poissa 

läsnä 

läsnä 

Näkki Markku 

Ojala Sari 

Paavola Aira 

Pakkanen Helena 

läsnä 

läsnä 

poissa 

läsnä 

Lappalainen Taina 

Seppälä Jyrki 

Kemppi Jouko 

Oikarinen Toini 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

läsnä 

 Hostikka Raita läsnä Pitkänen Kaisa läsnä Yläkäs Minna läsnä 

 Hyvönen Jukka läsnä Pousi Ritva-

Leena 

läsnä   

 Janes Nina 

Joenpolvi Tuula 

läsnä 

läsnä 
Rautamaa Eeva 

Ruokonen 

Markku 

poissa 

läsnä 
  

 Kaitainen 

Markku 

läsnä Silander Outi 

Suikkanen Jaana 

läsnä 

läsnä 

§§:t 

14-18 

  

 Kataikko Leena poissa Suutari Simo läsnä   

 Kiri Esko 

Kivelä Arto 

Kormu Jouni 

poissa 

läsnä 

läsnä 

Takala Annamari 

Tossavainen 

Heikki 

läsnä 

läsnä 

 

  

 Lantta Laura 

Liikkanen 

Katriina 

läsnä 

läsnä 
Tulokas Eila 

Tuominen Asko 

Uutela Tuomo 

poissa 

läsnä 

läsnä 

  

 

Muut läsnäolijat Juha Parjanen,vs. kirkkoherra 

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

Allekirjoitukset 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 19-40 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 9.11.2017  Hamina 9.11.2017 

Allekirjoitukset 

   

  Jaana Suikkanen  Annamari Takala 

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 13.11.2017 ja on ollut nähtävänä 

kirkkoherranvirastossa 14.11.-13.12.2017. Nähtävänä pidosta on 

ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.11.2017. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

19 §  

Kokouksen avaus 

 

 

 

 

 

20 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

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

kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan 

ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta”. 

 

Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty 26.10.2017 , ja asialista on ollut nähtävänä 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 26.10.-.7.11.2017 välisenä aikana. 

 

Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.  

 

Esitys  

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös  

 

 

 

21 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 

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

 

Pöytäkirja tarkastetaan 9.11.2017 klo 9-12. Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 13.11.2017 ja 

pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 14.11. - 13.12.2017. 

 

Esitys  

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Jaana Suikkanen ja 

Annemari Takala 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 
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nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

Kvsto 22 §, 7.11.2017 

Knsto 81 §, 31.5.2017 

Seurakunnan varoilla hoidettavat haudat 

Valmistelija seurakuntakuntapuutarhuri, puh. 050 386 5727   

 

Kirkkolaki 17 luku 5 § 

’Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa 

hautaoikeuden haltija. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella 

huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Milloin hautausmaalle on 

haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, 

kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella’ 

Seurakunta hoitaa kustannuksellaan useita hautoja. Päätökset, mitä hautoja hoidetaan, on tehty 

entisten lakkautettujen seurakuntien aikana. Käytännöt vaihtelevat hautausmaittain. Seurakunnan 

pitäisi tehdä uusi päätös, jotta hoitokäytännöt olisivat perusteltuja ja mahdollisimman yhtenäisiä 

koko seurakunnan alueella. 

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.2.2014 19§ käsitellyt asiaa ja jättänyt asian jatkovalmisteluun. 

Hautausmaakatselmuksen yhteydessä 6.8.2015 asiasta keskusteltiin. Päätöstä ei tehty – todettiin, 

että valmistelu jatkuu. Kokouksessa 21.3.2016 30 § kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän 

tekemään esityksen, mitä hautoja hoidetaan seurakunnan kustannuksella ja onko muita tahoja, jotka 

voisivat hoitaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita hautoja. Työryhmään valittiin 

seurakuntapuutarhuri Katri Partanen ja kirkkoneuvoston edustajina Nina Janes ja Arto Kivelä. 

Lisäksi työryhmä valtuutettiin käyttämään harkintansa mukaan asiantuntijoita. 

Työryhmän esitys: 

1. Säilytetään kesäkukkahoidot yleisillä muistomerkeillä: muualle haudattujen muistomerkit 

eri hautausmailla, sankarihaudat ja sankaripatsaat, vakaumuksensa puolesta kaatuneiden 

muistomerkit, Karjala-muistomerkit, mereen jääneiden muistomerkki yms. Päätös on 

voimassa toistaiseksi. 

2. Päätetään hoitaa 10 vuotta perennahoitona taulukon 1 mukaiset haudat. Täten kumotaan 

päätökset kesäkukkahoidoista: kanttori Lapinsara ja kirkkoherra Ansten (päätös 18.12.1995 

49§), sekä jääkäri Elenij (päätös 24.6.2008 § 71).   

Kustannusvaikutus seurakunnalle on 411,60 € vuodessa.  

Kustannus kolmesta kesäkukkahoidosta on ollut 340 € vuodessa. 

3. Päätetään hoitaa pinnanhoitona taulukon 2 mukaiset haudat 10 vuoden ajan. Tämä vastaa 

Hietakylän vanhan osan hoitotasoa. Kustannusvaikutus seurakunnalle on 1720 € vuodessa.  

4. Lopetetaan taulukon 3 mukaisten hautojen hoito. Näiden hautojen hoidosta ei ole tehty 

virallista päätöstä. 

5. Todetaan, että työryhmä on kartoittanut hautoja, joilla on erityistä kulttuurihistoriallista 

arvoa ja niistä on tehty merkintä hautakirjanpito-ohjelmaan Statukseen. (Lista 

kulttuurihaudoista liitteenä) Muutamiin hautatietoihin on lisätty tietoja ilman kulttuurihauta 

-merkintää. Ensisijaisesti hautojen hoito kuuluu omaisille. Sellaiset nyt esille tulleet 

kulttuurihaudat, jotka ovat jääneet hoitamatta, on lisätty taulukkoon 2. Tilanne ei ole 

kulttuurihautojen osalta pysyvä vaan tulevaisuudessa tilanne voi muuttua.  
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

6. Muistomerkkien tai esim. hautaa ympäröivän rautakehikon kunnossapitoa seurakunta ei ota 

vastuulleen. Työryhmä ei saanut selville, voisiko jokin yhdistys ottaa kulttuurihistorialliset 

muistomerkit kunnostettavakseen. Tilannetta seurataan. 

 

Taulukko 1: Seurakunnan maksamat perennahoidot 

 

Hautatunnus Haudattu Perustelu  Kustannus € 10 

v 

1-01-02 021 Lahti Mikko 

1992 

kirkkoherra,            

ei lähiomaisia 

 560 € 

2-UI 280-282 Uski Väinö  

1966 

testamenttilahjoittaja 

ei lähiomaisia 

 776 € 

5-01-01 015-

016 

Ansten Hjalmar pitkään palvellut  

kirkkoherra ei 

lähiomaisia 

kumoaa 

päätöksen 

18.12.1995 49 § 

668 € 

5-01-01 017-

018 

Lapinsara Aaro 

1978 

pitkään palvellut 

kanttori ei 

lähiomaisia 

kumoaa 

päätöksen 

18.12.1995 49 § 

668 € 

8-06 0065c-

0065e 

Elenij Hans 

Edvard 

jääkäri                 

rautaketjut haudan 

ympärillä                

ei lähiomaisia 

kumoaa 

päätöksen 

24.6.2008 § 71 

776 € 

9-B03 0093-

0094 

Salonen Karl 

Verner                

1946 

jääkäri                         

ei lähiomaisia 

 668 € 

   yhteensä 10 v. 4116 € 

   yhteensä/vuosi 411,60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2: Seurakunnan maksamat pinnanhoidot 
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Hautatunnus Haudattu Perustelu Hinta € 

2-IV 0142 Laine Mariana Myllykylän hautausmaan 

ensimmäinen vainaja 14.7.1910 

Seurakunnan pystyttämä 

muistomerkki 

20 

3-IV 720-724 Taube Gustav kirkkoherra, kuoli 1918 

hauta hoitamaton 

Seurakunnan pystyttämä 

muistomerkki 

80 

3-IV 152-154 Pitkänen Aaro kirkonisäntä, kuoli 1918 

Seurakunnan pystyttämä 

muistomerkki 

60 

3-IV 146-151 Manninen Adolf kappalainen, kuoli 1918 

Seurakunnan pystyttämä 

muistomerkki 

80 

3-IV 328-332 Tulikoura Juho kuoli 1918 

Vehkalahden kunnan pystyttämä 

muistomerkki 

80 

6-01-25-26 038-039 Enckell Mangnus 

1925 

kuuluisa taidemaalari 

ei lähiomaisia 

40 

8-02 0016a-0016b Ritoniemi-Krogerus 

Victor Johan Gabriel 

1933 

pitkään palvellut kirkkoherra ja 

lääninrovasti 

ei lähiomaisia 

40 

8-04 0089a-0089c Gulin Alexander 

1869 

pitkään palvellut kappalainen 

hauta osa vanhinta hauta-aluetta 

ei lähiomaisia 

60 

8-04 0122a-0122f Philipaeus Anna 

1913 

lahjoittanut arvoesineistöä 

hautaa ympäröi rautakehikko 

hauta osa vanhinta hauta-aluetta 

ei lähiomaisia 

80 

8-04 0143-0147 Corsberg Jacob 

Johan 

1837 

pitkään palvellut kirkkoherra ja 

lääninrovasti 

hautaa ympäröi rautakehikko 

hauta osana vanhinta hauta-

aluetta 

ei lähiomaisia 

80 

8-04 0166a-0166b Masalinin sukuhauta 

1860 

hauta osana vanhinta hauta-

aluetta 

hautaa ympäröi rautakehikko 

ei lähiomaisia 

40 

8-04 0167a-0167e Ahlqvist Fredrik 

Johan 

1847 

pitkään palvellut kappalainen 

hautaa ympäröi rautakehikko 

hauta osana vanhinta hauta- 

aluetta 

ei lähiomaisia 

80 

8-04 0194a-0194d Scheele Eric Johan 

1835 

ritari, mahd vanhin muistokivi, 

hauta osa vanhinta hauta-aluetta 

ei lähiomaisia 

80 
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8-04 0199 von Ekesparre 

Alexander 

1866 

ritari  

hauta osa vanhinta hauta-aluetta 

ei lähiomaisia 

20 

8-04 0335a-0335b Parkkola Antti 

1921 

pitkään palvellut kanttori 

dir.cantus ja yhteiskunta-aktiivi 

hauta osa vanhinta hauta-aluetta 

ei lähiomaisia 

40 

8-05 0067a-0067f Helenius Matti 

1901 

pitkään palvellut kirkkoherra 

rautaketjut haudan ympärillä 

ei lähiomaisia 

80 

8-06 0122a-0122e Kykkling Martti 

1917 

yhteiskunta-aktiivi ja liikemies 

ei lähiomaisia 

80 

8-06 0242a-0242c Masalin Henrik 

1877 

pitkään palvellut kirkkoherra ja 

rovasti 

ei lähiomaisia 

60 

8-06 0248a-0248b Mäkelä Anton 

1908 

yhteiskunta-aktiivi ja liikemies 

ei lähiomaisia 

40 

8-08 0101a-0101d Klami Johan 

1898 

yhteiskunta-aktiivi ja liikemies 

ei lähiomaisia 

80 

8-13 0002 Backman Fredrik 

Wilhelm 

1853 

Harjun Hovin omistaja 

rautakehikko kirkon etupuolella 

arvokkaalla paikalla 

ei lähiomaisia 

80 

9-A04 0042 1-3 Leikkonen August 

1917 

pitkään palvellut kirkkoherra  

hauta osa vanhinta hauta-aluetta,  

ei lähiomaisia 

60 

9-A04 0101 1-4 Tevaluoto Juho 

1921 

kirkkoherra 

hauta osa vanhinta hauta-aluetta 

ei lähiomaisia 

80 

9-A04 0105 1-18 Snellman Johan 

Efraim 

1910 

kirkkoherra, lääninrovasti ja 

yhteiskunta-aktiivi 

hauta osa vanhinta hauta-aluetta, 

alueen näyttävin hauta 

ei lähiomaisia 

80 

9-A04 0106 1-2 Snellman Kaarlo ja 

Olli 

1918 

Johan Efraimin pojat 

hauta osa vanhinta hauta-aluetta, 

ei lähiomaisia 

40 

9-A04 0120 1-4 Vainio Janne 

1953 

pitkään palvellut kanttori ja 

yhteiskunta-aktiivi 

hauta osa vanhinta hauta-aluetta 

ei lähiomaisia 

80 

9-A04 0120 6-7 Rautajärvi Lauri 

1973 

pitkään palvellut kirkkoherra  

hauta osa vanhinta hauta-aluetta 

ei lähiomaisia 

40 

9-A04 0131 1-2 Villi Erik 

1915 

kauppias, Miehikkälän kirkon 

rakennushankeen vetäjä hauta 

osa vanhinta hauta-aluetta 

ei lähiomaisia 

40 
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  yhteensä /vuosi 1720  € 

  yhteensä/ 10 vuotta 17200 € 

 

 

Taulukko 3: Pois hoidosta jäävät haudat 

8-04 0148a-0148f Pulkki Matti 1917 

Pulkki Aleksanteri 

1939 

haudankaivajia 80 

9-A04 0059 1 Kurvi Albert 

1954 

kellonsoittaja 20 

9-A04 0003B 1-2 Taari Antti 

1943 

haudankaivaja 40 

9-A03 0044 2 Korpi Elsa 

1976 

srk työntekijä 20 

9-A03 0171 Kuokka Matti 

1959 

eli satavuotiaaksi 20 

9-A04 0040 1-4 Merisalo Antti 

1922 

srk työntekijä 80 

  yhteensä/vuosi 260 € 

  yhteensä/ 10 vuotta 2600€ 

 

 

 

 

 

Termejä: 

Hautausmaan yleishoito:  

 hauta-alueiden ulkopuolisten alueiden huolto ja kunnossapito (seurakuntakohtaista mitä 

kaikkea sisällytetään yleishoitoon) 

Hauta-alueiden perushoito: 

 toteutetaan kasvukaudella; yhtenäisen nurmikkoalueen leikkaaminen ja pintojen siistinä 

pitäminen (seurakuntien yleinen käytäntö) 

 perushoitoa ei uloteta kukka-alueeseen asti eikä reunakivien sisäpuolelle erotuksena 

seurakunnan hoidettavakseen ottamista hoitohaudoista, jotka hoidetaan kokonaan 

Haudan pinnanhoito:  

 haudan pinta hoidetaan nurmi- tai hiekkapintaisena pitämällä se siistinä 

 pinnanhoitoon ei sisälly istutuksia 

 Haminan seurakunnalla ei ole tarjolla omaisille myytävissä hoitovaihtoehdoissa pelkkää 

pinnanhoitoa 

Perennahoito: 

 Haudan pinta hoidetaan kuten tavallisessa kukkahoidossakin. Pinta pidetään siistinä 

leikkaamalla nurmipintaisen haudan nurmikko säännöllisesti ja hiekkapintaisen haudan pinta 

pidetään puhtaana. 

 Kukkaistutuksen multatilan koko on perennaistutuksessa sama kuin yksivuotisessa. Hoitoon 

kuuluu monivuotisen kukan istutus, kastelu ja lannoitus, rikkakasvien poisto, istutuksen 

rajaus kerran kasvukaudessa sekä syksyinen tai keväinen istutuksen siistintä. Monivuotinen 

istutus kasvaa vuosien kuluessa, ensimmäisenä vuonna se on pieni ja vasta parin vuoden 
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kuluttua parhaimmillaan. Pitkään jatkuneessa hoidossa kasvit uudistetaan tarvittaessa. 

Perennahoito on kestoltaan viisi tai kymmenen vuotta. 

 Perennojen kasvupaikkavaatimukset vaihtelevat, joten hautausmaan henkilökunta valitsee 

haudalle sopivan lajin. Käytettäviä lajeja ovat kuunliljat, jaloangervot ja syysmaksaruohot. 

 Koska monivuotinen istutus tarvitsee kasvurauhan ja sen tärkeät talvehtivat osat ovat 

maanalaisia, haudalle ei voi istuttaa maahan perennan lisäksi muita kukkia tai esim. 

syksyisin kanervia. 

 Leikkokukkia haudalle voi tuoda.  

Haudanhoitosopimuksen mukainen kesäkukkahoito: 

 Nurmikoiden leikkaus ja tarvittaessa huonokuntoisen nurmikon paikkaus 

 Kukkien istutus, lannoitus, mullanvaihto tarvittaessa, kastelu, kasvinsuojeluruiskutukset 

tarvittaessa, lakastuneiden kukintojen nyppiminen, rikkakasvien kitkentä ja maanpinnan 

möyhennys sekä kukkien poisto syksyllä hoitoajan päättyessä 

 Lakastuneiden leikkokukkien poisto hoitokierrosten yhteydessä 

 Hiekkapintaisen haudan hoito sisältää hiekan haravoinnin ja tarvittaessa lisäämisen sekä 

rikkakasvien poiston. Hiekkahautojen pintana käytetään seurakunnan hautausmaalle 

hankkimaa hiekkaa, muilla pinnoitteilla olevia hautoja ei oteta hoitoon 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle 

a. hoitaa toistaiseksi kesäkukkahoidolla  yleiset muistomerkit 

- muualle haudattujen muistomerkit eri hautausmailla,  

- sankarihaudat ja sankaripatsaat, 

-  vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkit, 

- Karjala-muistomerkit, 

-  mereen jääneiden muistomerkki yms.  

b. hoitaa 10 vuotta perennahoitona taulukon 1 mukaiset haudat ja samalla kumota 

kanttori Lapinsaran ja kirkkoherra Anstenin (päätös 18.12.1995 49§), sekä jääkäri 

Elenij´n (päätös 24.6.2008 § 71) aiemmat haudanhoitopäätökset 

c. hoitaa pinnanhoitona taulukon 2 haudat 10 vuoden ajan  

d. lopettaa taulukon 3 hautojen hoito ja 

e. todeta, että työryhmä on kartoittanut hautoja, joilla on erityistä 

kulttuurihistoriallista arvoa ja niistä on tehty merkintä hautakirjanpito-ohjelmaan 

Statukseen, lista jaetaan kokouksessa 

f. todeta, että muistomerkkien tai esim. hautaa ympäröivän rautakehikon 

kunnossapitoa seurakunta ei ota vastuulleen 

g. merkitä tiedoksi, että työryhmä ei saanut selville, voisiko jokin yhdistys ottaa 

kulttuurihistorialliset muistomerkit kunnostettavakseen.  

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Kvsto 22 § 

Esitys 
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Päätetään hyväksyä, että 

a. hoidetaan toistaiseksi kesäkukkahoidolla  yleiset muistomerkit 

- muualle haudattujen muistomerkit eri hautausmailla,  

- sankarihaudat ja sankaripatsaat, 

-  vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkit, 

- Karjala-muistomerkit, 

-  mereen jääneiden muistomerkki yms.  

b. hoidetaan 10 vuotta perennahoitona taulukon 1 mukaiset haudat ja samalla 

kumotaan kanttori Lapinsaran ja kirkkoherra Anstenin (päätös 18.12.1995 49§), 

sekä jääkäri Elenij´n (päätös 24.6.2008 § 71) aiemmat haudanhoitopäätökset 

hoidetaan pinnanhoitona taulukon 2 haudat 10 vuoden ajan  

lopetetaan taulukon 3 hautojen hoito ja 

työryhmä on kartoittanut hautoja, joilla on erityistä kulttuurihistoriallista arvoa ja 

niistä on tehty merkintä hautakirjanpito-ohjelmaan Statukseen, lista jaetaan 

kokouksessa 

c. muistomerkkien tai esim. hautaa ympäröivän rautakehikon kunnossapitoa 

seurakunta ei ota vastuulleen ja 

d. merkitään tiedoksi, että työryhmä ei saanut selville, voisiko jokin yhdistys ottaa 

kulttuurihistorialliset muistomerkit kunnostettavakseen.  

 

Kvsto 22 § 7.11.2017 

Päätös 

 

 

Kvsto 23 § 7.11.2017 

Knsto 107 §, 16.8.2017 

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 

johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Kvsto 23 §, 7.11.2017 

Esitys 

Päätetään hyväksyä diakonian viranhaltijan päivitetty johtosääntö. 
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Kvsto 24 §, 7.11.2017 

Knsto 108 §, 16.8.2017 

Kanttorin viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy kanttorin viran päivitetyn johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Kvsto 24 §, 7.11.2017 

Esitys 

Päätetään hyväksyä kanttorin viran päivitetty johtosääntö. 

 

Päätös 

 

 

Kvsto 25 §, 7.11.2017 

Knsto 109 §, 16.8.2017 

Kirkkoherranviraston johtosääntö 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoherranviraston päivitetyn 

johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyvksyttiin. 

 

 

Kvsto 26 §, 7.11.2017 

Knsto 110 §, 16.8.2017 

Lapsityönohjaajan viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy lapsityönohjaajan viran päivitetyn 

johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Kvsto 26 §, 7.11.2017 

Esitys 

Päätetään hyväksyä lapsityönohjaajan viran päivitetty johtosääntö. 
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Kvsto 27 §, 7.11.2017 

Knsto 111 §, 16.8.2017 

Nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy nuorisotyönohjaajan viran päivitetyn 

johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Kvsto 27 §, 7.11.2017 

Esitys 

Päätetään hyväksyä nuorisotyönohjaajan viran päivitetty johtosääntö. 

 

 

Kvsto 28 §, 7.11.201 

Knsto 112 §, 16.8.2017 

Seurakuntamestarin viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntamestarin viran päivitetyn 

johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Kvsto 28 § 

Esitys 

Päätetään hyväksyä seurakuntamestarin viran päivitetty johtosääntö. 

 

Päätös 

 

Kvsto 29 §, 7.11.2017 

Knsto 113 §, 16.8.2017 

Seurakuntapuutarhurin viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy seurakuntapuutarhurin viran päivitetyn 

johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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Kvsto 29 § 

Esitys 

Päätetään hyväksyä seurakuntapuutarhurin viran päivitetty johtosääntö. 

 

Päätös 

 

 

Kvsto 30 §, 7.11.2017 

Knsto 114 §, 16.8.2017 

Talousjohtajan viran johtosäännön päivitys 

Valmistelija vs. kirkkoherra puh. 050 386 5716 

 

Ehdotus, vs. kirkkoherra 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousjohtajan viran päivitetyn 

johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Kvsto 30 § 

Esitys 

Päätetään hyväksyä talousjohtajan viran päivitetty johtosääntö. 

 

 

Päätös 

 

 

Kvsto 31 §, 7.11.2017 

Knsto 115 §, 16.8.2017 

Taloustoimiston johtosäännön päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy taloustoimiston päivitetyn johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Kvsto 31 § 

Esitys 

Päätetään hyväksyä taloustoimiston päivitetty johtosääntö. 

 

 

Kvsto 32 §, 7.11.2017 

Knsto 116 §, 16.8.2017 

Tiedotussihteerin viran johtosääntö 
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Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy tiedotussihteerin viran johtosäännön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Kvsto 32 § 

Esitys 

Päätetään hyväksyä tiedotussihteerin viran johtosääntö. 

 

Päätös 

 

 

Kvsto 33 §, 7.11.2017 

Knsto 117 §, 16.8.2017 

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 

tehtävänkuvassa eikä palkkauksessa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto muuttaa seurakuntasihteerin viran nimekkeen 

tiedotussihteeriksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Kvsto 33 § 

Esitys 

Päätetään hyväksyä seurakuntasihteerin viran nimike tiedotussihteeriksi. 

 

Päätös 

 

 

Kvsto 34 §, 7.11.2017 

Knsto 118 §, 16.8.2017 

Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman perusteiden päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman perusteet ovat vuodelta 2010. Poistoja ja poistomenetelmiä 

ei ole tarvetta päivittää, mutta euromääriä on tarpeen korjata. Vanhassa suunnitelmassa taseeseen 

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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Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy päivitetyn käyttöomaisuuden 

poistosuunnitelman perusteet. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Kvsto 34 § 

Esitys 

Päätetään hyväksyä päivitetty käyttöomaisuuden poistosuunnitelman perusteet. 

 

Päätös 

 

 

Kvsto 35 §, 7.11.2017 

Knsto 135 §, 26.9.2017 

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 

kiinteistöstrategian 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 
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Taustana strategialle on ollut työaloilta kerätty tieto tulevasta toiminnasta, seurakunnan 

jäsenmäärän kehitys, kiinteistöjen käyttömäärät sekä arvio verotulojen (seurakunnan talouden) 

kehittymisestä tulevaisuudessa. 

 

Kiinteistöstrategia lähetetään esityslistan mukana. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään lähettää kiinteistöstrategia kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Kvsto 35 § 

Esitys 

Päätetään vahvistaa seurakunnan kiinteistöstrategia. 

 

 

Kvsto 36 §, 7.11.2017 

Knsto 136 §, 26.9.2017 

Vuoden 2018 tuloveroprosentti 

Valmistelija talousjohtaja, puh. 050 594 3888 

 

KL 15:1 

Seurakunnan varojen käyttäminen. Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan 

seurakunnan 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 

lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. 

 

Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.  Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 

prosenttiyksikköön. 

 

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 



HAMINAN SEURAKUNTA    

Kirkkovaltuusto  7.11.2017  Sivu 16 

 

Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

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 

seurakunnalle) 

 2011 2012 2013  2014  2015 2016 

(ennakko) 

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 

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, 

vähennystä 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 

ennakonpidätykset, joten joudumme maksamaan muutaman kymmentuhatta verottajalle. Lopullinen 

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

 

 

 Yhteisövero 

tilitetty v. 2016, 

kertynyt 

vuosilta 2011-

2015 

Yhteisövero 

tilitetty v. 2017, 

kertynyt 

vuosilta 2011-

2015 

Valtion 

rahoitus 

2016 

Valtion 

rahoitus 

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 
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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 

lyhennys 

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

lainan otto   700.000 200.000 - - - 

rahavarojen 

lisäys/vähenny

s 

-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 

investoinneista, kertaluonteisista tuloista (metsien suojelusopimuksen tuotosta, metsätuotoista ja 

arvopapereiden 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, 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 optimoinnilla. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,60. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

Kvsto 36 § 

Esitys 

Päätetään hyväksyä vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,60. 

 

Päätös 

 

 

Kvsto 37 §, 7.11.2017 

Knsto 148 §, 19.10.207 

Ero luottamustehtävästä 

Esittelijä talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kappelineuvoston varajäsen Marika Rikkola on ilmoittanut, että hän on eronnut kirkosta. 

 

KL 23 luku, 4 § ”Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet 

vapautetaan luottamustoimesta. 
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KL 23 luku 2 § ”Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on 

kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole 

vajaavaltainen.  

 

KL 23 luku 6 § ”Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai 

erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. 

Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla 

valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen 

luottamushenkilö on.” 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se vapauttaa kappelineuvoston varajäsen Marika 

Rikkolan tehtävästään. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Kvsto 37 § 

Esitys 

Päätetään vapauttaa Virolahden kappelineuvoston varajäsen Marika Rikkola tehtävästään. 

 

Päätös 

 

 

Kvsto 38 §, 7.11.2017 

Knsto 149 §, 19.10.2017 

Virolahden kappelineuvoston varajäsenen valinta  

Esittelija talousjohtaja puh.  050 594 3888 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Virolahden kappelineuvostoon Juho Ollin 

varajäseneksi Marika Rikkolan tilalle henkilön toimikauden 2015-2018 loppuun. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

 

 

Kvsto 38 § 

Esitys 

Päätetään valita Virolahden kappelineuvostoon Juho Ollin varajäseneksi Marika Rikkolan 

tilalle henkilö toimikauden 2015-2018 loppuun. 

 

Päätös 
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Kvsto 39 § 

Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Esitys 

Merkitään tiedoksi, että Itäristin seurakuntatalon kauppakirja on allekirjoitettu 19.10.2017. 

 

Päätös 

 

Kvsto 40 § 

Muutoksenhaku 

 VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista 
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska 
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  
 
Pöytäkirjan pykälät: 19,20,21,39,40 

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

oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu 
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.  

 
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:  
 
 

 
HANKINTAOIKAISU 

Hankintaoikaisu
n tekeminen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä 
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).  
 

Toimitusosoite 
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: 
Käyntiosoite: Haminan seurakunta 
Postiosoite:PL 77  49401  HAMINA 
Telekopio:(05) 210 3022 
Sähköposti:hamina.srk@hamina.fi 
 

Pöytäkirjan pykälät: 
 
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä 
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, 
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen 
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan 
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, 
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 
Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Hankintaoikaisu
n sisältö 

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: 
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi 
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä 
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 
 
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.  
 

VALITUSOSOITUS 

Valitus- Kirkollis- ja hallintovalitukset  

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

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

viranomainen 
ja valitusaika 

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

 Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 
Käyntiosoite:Minna Canthin katu 64 
Postiosoite: PL 1744 70101  KUOPIO 
Telekopio: 029 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@om.fi 
 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät : 22-38 
 
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 
 
30 päivää 
 

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

 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 
 
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 
Postiosoite: PL 122, 50101  MIKKELI 
Telekopio: (015) 321 6016 
Sähköposti: 
 

 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 

  Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 15 
 
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki 
Telekopio: 09-1802 350 
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 
 

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

30 päivää 
 
 
 
 
 
30 päivää 

 Valitus markkinaoikeuteen 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon 
asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian 
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). 
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään 
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä 
hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.  

 
Markkinaoikeuden yhteystiedot                                                                                                                  Valitusaika  
                                                                                                                                                                        14 päivää 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 
 
Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI 
Käyntiosoite:Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Telekopio: 020 56 43314 
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 

 

Muutoksenhaku-
ajan laskeminen 

 

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.   
 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
– 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 

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

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. 
 
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista 
hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön 
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan 
saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen 
kynnysarvon. 

Valitus-  
asiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

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

 

  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 


