
HAMINAN SEURAKUNTA  KOKOUSKUTSU 1/2018 

Kirkkoneuvosto    

 

Kokousaika Keskiviikko 21.2.2018 klo 16.30 

Kokouspaikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone 

  

Käsiteltävät asiat  

  

Asia nro Liite nro  

   

1  Kokouksen avaus 

2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3  Esityslistan hyväksyminen 

4  Pöytäkirjan tarkastus 

5  Pankkitilien käyttöoikeus 

6  Seurakunnan alustava tilinpäätös vuodelta 2017 

7 1 Seurakuntavaalien 2018 aikataulu ja muutokset vaalijärjestykseen 

8  Haminan seurakunnan pappistyövoiman määrä tulevaisuudessa 

9 2 Siviilipalvelusmiehen palkkaaminen Haminan seurakuntaan 

10 3 Lähetystyön edustajien osallistuminen järjestöjen kesäjuhlille ja Suo-

men Lähetysseuran vuosikokoukseen 

11  Ehdokkaan asettaminen Suomen Lähetysseuran hallitukseen 

12  Herran Kukkaron hankkeen nykyvaiheet 

13 4 Määräaikaisten lastenohjaajien toimien vakinaistaminen 

14 5 Vs. nuorisotyönohjaan palkkaus 

15  Muut esille tulevat asiast 

16  Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

17  Tiedoksi merkittävät asiat 

18  Seuraavat kokoukset 

19  Muutoksenhaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUHA TANSKA 

  puheenjohtaja 

 

 

 

 

 



HAMINAN SEURAKUNTA   PÖYTÄKIRJA 1/2018 

Kirkkoneuvosto  21.2.2018   Sivu 2 

 

Aika Keskiviikkona 21.2.2018 klo 16.30-20.05 

  

Paikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Juha Tanska,  kirkkoherra 

 

läsnä 
varajäsenet  

 Katja Andrejev läsnä Jaana Suikkanen  

 Jukka Hyvönen läsnä Jouni Kormu  

 Nina Janes läsnä Esko Kiri  

 Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi  

 Ritva-Leena Pousi läsnä Tuomo Uutela  

 Outi Silander läsnä Liisa Hanski  

     

     

     

 

 

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, läsnä 

 Teuvo Niemelä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, läsnä 

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä, läsnä 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 1-19 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 21.2.2018 Hamina 21.2.2018 

 

Allekirjoitukset    

 

  Ritva-Leena Pousi Outi Silander  

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 26.2.2018 ja on ollut nähtävänä kirkko-

herranvirastossa 27.2.-12.3.2018. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirk-

koherranviraston ilmoitustaululla 23.2.2018. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

1 § 

Kokouksen avaus 

 

Alkuhartaus pidettiin Simeon-talon kappelissa. 

Kuultiin kirkkoneuvoston jäsenten kuulumiset. 

Kirkkoherra Juha Tanska avasi kokouksen. 

 

 

2 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Asialista on lähetetty 15.2.2018. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös   

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

4 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

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

neuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Ritva-Leena Pousi ja Outi Silander. 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva-Leena Pousi ja Outi Silander. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

5 § 

Pankkitilien käyttöoikeus 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Taloustoimiston toimistosihteeri Marja Liikkanen jää eläkkeelle 1.5.2018 ja hänen viimeinen työ-

päivä on 16.2.2018. Marja Liikkasella on talousjohtajan lisäksi seurakunnan pankkitilien käyttöoi-

keudet. Hänen tehtäviään tulee jatkamaan toimistosihteeri Joanna Leskinen, jolle on tarpeen myön-

tää pankkitilien käyttöoikeus.  

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään  

1. poistaa toimistosihteeri Marja Liikkasen  pankkitilien käyttöoikeus  

2. myöntää toimistosihteeri Joanna Leskiselle  pankkitilien käyttöoikeus. 

Päätös koskee seuraavia tilejä: 

 Kymenlaakson Osuuspankki FI68 5506 0010 0020 69 

 Nordea FI27 2010 1800 0100 60 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

6 § 

Seurakunnan alustava tilinpäätös vuodelta 2017 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Alustavat laskelmat vuoden 2017 tilinpäätöksestä ovat valmistuneet. Tuloslaskelma, tase ja rahoi-

tuslaskelma jaetaan esityslistan mukana. 

 

Toimintatuotot 

- 785.278 euroa, mikä on noin 130.000 enemmän kuin vuonna 2016 ja  220.000 euroa enem-

män kuin oli budjetoitu, syinä 

o puun myyntituotot + 80.000 euroa 

o asunnon lahjoitus + 75.000 

o Itäristin  myyntivoitto  lähes + 10.000 euroa 

o korvaukset hautausmaiden kunnostuksesta Husulassa (tietyöt) 16.000 euroa 

o muut tuet ja avustukset + 10.000 euroa 

o loput tulee pienemmistä eristä 

Toimintakulut 

- 5.075.013 euroa, mikä on noin 137.000 euroa vähemmin kuin vuonna 2016 ja 405.000 euroa 

vähemmän kuin oli budjetoitu, syinä mm. 

o säästö henkilöstökuluissa 310.000 euroa, lomarahojen leikkaukset, avoin virka, ei si-

jaisia, hallitut henkilöstövähennykset (diakonia, toimistot) 

o säästö palveluiden ostoissa 47.000 euroa ( mm. Kipa, puhelinpalvelut, it-palvelut) 

o säästö vuokrakuluissa 15.000 euroa (koneet ja laitteet ja muut vuokrat) 

o säästö ostoissa 25.000 euroa (sähkö, vesi, kirjat, lehdet, lahjaesineet ja huomionosoi-

tukset) 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Vuosikate 479.194 euroa positiivinen. Talousarviossa vuosikate negatiivinen. Vuoteen 2016 verrat-

tuna parannusta noin 150.000 euroa. 

Pääluokittain ulkoiset toteumat olivat seuraavat: 

 Menot tot  (talousarvio) %  Tulot (talousarvio) % 

 

Hallinto    696.839     (761.926 ) 91 %   56.358     (61.173)  92 % 

Toiminta 2.344.281   (2.542.062) 92 %  111.749  (119.211) 93 % 

Hautatoimi      817.852     ( 908.633) 90 %  313.305  (257.550)          121 % 

Kiinteistöt 1.216.042    (1.267.978) 95 %  303.866  (125.593)         241  % 

  

Verotulot 4.759.018,56 € toteutui  100 prosenttisesti, vaikka kertymä olikin 1 %  (39.370 €) 

piemenpi kuin vuonna 2016. Joulukuun verokertymä oli huomattavasti parempi, + 28.531 € ja 6,8 

% suurempi kuin vuonna 2016 ja lisäksi joulukuussa maksettiin jako-osuuden muutoksesta koko 

vuodelta kertyneitä veroja n. 97.000 euroa. Myöskin marraskuun tilitys oli parempi vuonna 2017 

kuin 2016. 

 

 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään merkitä vuoden 2017 alustava tilinpäätös tiedoksi. 

 

Päätös 

Merkittiin vuoden 2017 alustava tilinpäätös tiedoksi. 

 

 

7 § 

Seurakuntavaalien 2018 aikataulu ja muutokset vaalijärjestykseen 
Valmistelija: Juha Tanska, p. 050 594 3892 

Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 

18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole 

enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Vaali-

lautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seura-

kuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirk-

koherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaali-

lautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.  

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilau-

takunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 

31.5.2018.  

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van 

hempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuo-

lisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 

elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään 

sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää 

kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilal-

leen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan 

äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmi-

jäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.  

Seurakuntavaalin toimittamisen aikataulu on oheisessa liitteessä (liite 1) 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Merkitään seurakuntavaalien 2018 aikataulu ja muutokset vaalijärjestykseen keskustelun jälkeen 

tiedoksi. 

Päätös 

Keskusteltiin vaalilain muutoksista ja päätettiin jakaa seurakuntavaalien ennakkomateriaali kirkko-

valtuuston jäsenille. 

 

8 § 

Haminan seurakunnan pappistyövoiman määrä tulevaisuudessa 
Valmistelija: Juha Tanska, p. 050 594 3892 

 

Haminan seurakunnassa on tällä hetkellä kaksitoista papinvirkaa, joista yksi on täyttämättä ja yhtä 

hoidetaan 60 %:n työajalla. Nykyisellä jäsenkehityksellä myös papinvirkojen määrä tullee seura-

kunnassa laskemaan, ennen kaikkea eläköitymisten kautta. Ongelmia tulee siitä, että työn määrä ei 

vähene samassa suhteessa kuin viranhaltijoiden määrä. Varsinkin hautajaisten määrä kasvaa hiljal-

leen väestön ikärakenteen noustessa. Toisaalta, kasteiden ja avioliittoon vihkimisten määrä on las-

kenut jo pitkään. Hyvin hoidettuina hautajaiset vievät työajallisesti kirkollisista toimituksista eniten 

aikaa. Seurakunnan työntekijöissä olisi teologiresurssia osaltaan korvaamaan edessä olevaa pappis-

työvoiman vähenemistä, mutta avoimia virkoja Haminan seurakunnassa avautunee tulevaisuudessa 

nykyistä vähemmän. 

 

Käydään puheenjohtajan esittelystä läpi ennuste kirkon ja Haminan seurakunnan jäsenmäärän, ta-

louden ja henkilöstömäärän kehityksestä lähivuosikymmeninä ja keskustellaan vaihtoehdoista va-

rautua tilanteeseen.  

 

 

Esitys, puheenjohtaja 

Merkitään keskustelu tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. 
 

Päätös 

Päätettiin jatkaa asian valmistelua ja pyydetään työalan lausunnot sekä selvitetään kustannusvaiku-

tukset. 

 

 

9  § 

Siviilipalvelusmiehen palkkaaminen Haminan seurakuntaan 
Valmistelija: Juha Tanska, p. 050 594 3892 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Seurakunnan kasvatustyöntekijät pyytävät mahdollisuutta siviilipalvelusmiehen palkkaamiseen 

Haminan seurakuntaan. Perusteina ovat sekä noin tulevan vuoden ajalle sijoittuva työvoimavaje että 

sopiva työharjoittelija (liite 2). 

 

Siviilipalvelusmiehen kustannukset seurakunnalle ovat  

1. päivärahat  n. 2.550 euroa 

2. ruokaraha n. 4.300 euroa 

3. mahdolliset matkakustannukset 

4. mahdollinen työvaatekorvaus 

5. terveydenhuollon kustannukset (sisältää hammashuollon, myös mahdolliset silmälasit) 

6. vakuutukset 

 

Seurakunnan palkkamäärärahojen kokonaissummassa ei ole varausta siviilipalvelusmiehelle. Toi-

saalta palkkasäästöjä kertyy siitä, että bujdettiin merkityistä palkkavarauksista osa jää tänäkin 

vuonnan käyttämättä. 

 

Esitys, puheenjohtaja 

Kirkkoneuvosto valtuuttaa palkkaamaan viranhaltijapäätöksellä siviilipalvelusmiehen 7.5. alkaen 

yhdeksitoista kuukaudesta sillä edellytyksellä, että työvoimavaje kasvatustyössä sitä edellyttää, tar-

jolla on tehtävään soveltuva harjoittelija ja seurakunnan kokonaispalkkasummaa ei ylitetä. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

10  § 

Lähetystyön edustajien osallistuminen järjestöjen kesäjuhlille ja Suomen Lähetysseuran vuo-

sikokoukseen.  
Valmistelija: Juha Tanska, p. 050 594 3892 

 

Lähetystyöstä vastaavat viranhaltijat ehdottavat (liite 3) että ”seurakunta tekee retken hiippakunnan 

lähetysseminaariin, jossa on edustajia kaikista lähetysjärjestöistä. Seurakunta tarjoaa linja-auton ja 

kukin osallistuja maksaa osallistumismaksun itse. Hiippakunnan lähetysseminaariin osallistuminen 

korvaa eri lähetysjärjestöjen kesäjuhlille osallistujien lähettämisen. Seurakunta ei enää lähetä edus-

tajia lähetysjärjestöjen kesäjuhlille, poikkeuksena edelleen lähettäisimme vuosikokousedustajat 

Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen.  

 

Päätöstä puoltaa havainto, että kesäjuhlille osallistuminen on jäänyt pienen joukon etuoikeudeksi. 

Uusi käytäntö antaisi suuremmalle joukolle mahdollisuuden osallistua ja näin saisimme kattavan 

kuvan koko lähetystyön kentästä”. 

 

Esitys, puheenjohtaja 

Päätetään  

a)seurakunnan osallistumisesta lähetysjärjestöjen ja hiippakunnan kesäjuhlille tai lähetysseminaa-

riin, sekä  

b) virallisten edustajien valitsemisesta ja edustajien kustannusten korvaamisesta Suomen Lähetys-

seuran vuosikokoukseen Kuopiossa 26.5.2018. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Päätös 

Päätettiin 

a) hyväksyä esitys ja 

b) palataan vuosikoukousedustajiin seuraavassa kokouksessa 

 

 

11  § 

Ehdokkaan asettaminen Suomen Lähetysseuran hallitukseen 
Valmistelija: Juha Tanska, p. 050 594 3892 

 

Suomen Lähetysseuran jäsenillä on mahdollisuus asettaa ennakkoon ehdokkaita Suomen Lähetys-

seuran hallitukseen. Erovuorossa on tänä vuonnan neljä jäsentä. Vaali toimitetaan Kuopion Lähe-

tysjuhlien yhteydessä vuosikokouksessa 26.5.2018. Määräaika ehdokkaiden asettamiseen umpeutuu 

28.2.2018.  

 

Esitys, puheenjohtaja 

Kirkkoneuvosto päättää keskustelun jälkeen, ehdottaako Haminan seurakunta vuosikokoukselle 

omaa ehdokastaan Lähetysseuran hallitukseen. 

 

Päätös 

Päätettiin ehdottaa valmisteluvaliokunnalle Haminan seurakunnan ehdokkaaksi Simo Suutaria 

Suomen Lähetysseuran hallitukseen. 

 

 

12  § 

Herran Kukkaron hankkeen nykyvaiheet 

Esittelijä talousjohtaja puph.  050 594 3888 

 

Herran Kukkaron tarjousten viimeinen palautuspäivä on perjantai 16.2.2017. Kaikkien tarjoajien on 

pitänyt tutustua ennakkoon kohteeseen.  Kohteeseen on tutustunut yhteensä 17 eri alan yrityksen 

edustajaa. 

 

Tiistaina 20.2.2018 pidetään neuvottelu saapuneista tarjouksista. Tarjoukset esitellään kokouksessa. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Keskustellaan saapuneista tarjouksista ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi. 

 

Päätös 

Merkitään tiedoksi saatu selvitys. 

 

 

13 § 

Määräaikaisten lastenohjaajien toimien vakinaistaminen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Varhaiskasvatustyössä on tällä hetkellä kaksi määräaikaista työntekijää, joiden työsuhteet päättyvät 

3.6.2018. Toinen työntekijä on ollut kokoaikainen ja toinen osa-aikanen, viikkotuntimäärä 20 

h/viikko.  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

Varhaiskasvatus esittää (liite 4), että molempien määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamista osa-

aikaisena. Perusteena se, että kerhot ja päiväkotiyhteydet painottuvat aamupäivään. Iltapäivällä on 

haaste saada kerhoihin osallistujia sekä vierailuja päiväkoteihin. 

 

Lastenohjaajista kaksi on ilmoittanut alustavasti jäävänsä eläkkeelle vuoden 2019 syksyllä, joten 

tehtävien kokoaikastaminen voi tulla ajankohtaiseksi vuoden kuluttua. 

 

Tehtävissä on työskennelleet kiitettävästi Virpi Honkasalo ja Sanna Pesonen. 

 

Esitys 

Päätetään 

a. vakinaistaa määräaikaiset lastenohjaajien toimet 4.6.2018 alkaen  

b. palkata tehtäviin lastenohjaajat Virpi Honkasalo ja Sanna Pesonen 

c. heidän työajaksi 20 h/viikko 

d. palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 401 mukaan,  52 % koko-aikaisen työnteki-

jän palkkauksesta, peruspalkka 1.900,75 euroa, lisäksi vuosisidonnainen palkanosa 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

14 § 

Vs. nuorisotyönohjaajan palkkaus 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkoneuvoston päätti kokouksessaan 28.11.2017 § 173 palkata nuorisotyönohjaajan sijaiseksi 

sosionomi Miika Rokan ja määrätä hänen palkaksi vaativuusryhmän 501 mukaan vähennettynä 

epäpätevyysalennuksena 15 %, koska hänellä ei ole Kirkon pätevyyttä tehtävään. 

 

JUKON luottamusmies Kari Rautiainen ja vs. nuorisotyöntekijä Miika Rokka ovat esittäneet Liite 

5, että koska Miika Rokka on toiminut aiemminkin sijaisena ja silloin  ilman tutkintoa ja hänen 

epäpätevyysalennus on ollut vain 5 %, että hänen palkkauksena epäpätevyysalennus korjattaisiin 

takautuvasti 1.1.2018 alkaen 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään Miika Rokan palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 501 mukaan, peruspalkka 2.297,74 

euroa, epäpätevyysalennus 5 % takautuvasti 1.1.2018 alkaen. 

 

Päätös 

Esitys hyväksysttiin. 

 

 

 

 

15  § 

Muut esille tulevat asiat 
Valmistelija: Juha Tanska, p. 050 594 3892 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Kansan Raamattuseura järjestää tänä vuonna Sanan suvipäivät Mikkelin hiippakunnan alueella 

Kangasniemellä 15.–17.6.2018. Onko syytä järjestää yhteistä kuljetusta tai esimerkiksi päivän ret-

keä juhlille? 

 

Päätös 

Kysytään seurakuntalaisilta ja jos halukkuutta on, järjestetään yhteinen retki omakustannus periaat-

teella. 

 

 

16  § 

Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Esitys 

Merkitään tiedoksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 21.11.2017-14.2.2018. 

 

Päätös 

Merkittiin päätöspöytäkirjat tiedoksi. 

Keskusteltiin kinkereiden lopettamisesta ja sen seurauksista kinkerikylissä. 

 

17  § 

Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Päätös 

Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut. 

 

18  § 

Seuraavat  kokoukset 

 

Ehdotus 

Päätetään seuraavat kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuustun kokouksien ajankohdat. 

 

Päätös 

Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 22.3.2018 klo 16.30. 

 

19 § 

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: 1,2,3,4,6,7,8,9,12,16,17,18,19 

 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: 5,9,10,11, 15 
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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:13,14 
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:  
 
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 

                                                 
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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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 

  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-
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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. 

 

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.  

 

 

 


