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Aika Keskiviikko 29.8.2018 klo 16.30-18.25 

  

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 poissa Tuula Joenpolvi läsnä 

 Ritva-Leena Pousi läsnä Tuomo Uutela  

 Outi Silander, saapui klo 16.45 § 71 ai-

kana 

läsnä Liisa Hanski  

     

 

 

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, läsnä §§:t 71-84, poistui 

klo 17.35 

 Teuvo Niemelä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, läsnä 

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä, läsnä 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 71-92 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 30.8.2018 Hamina 31.8.2018 

 

Allekirjoitukset    

 

  Nina Janes  Tuula Joenpolvi 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 4.9.2018 ja on ollut nähtävänä kirkko-

herranvirastossa 5.-18.9.2018. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkko-

herranviraston ilmoitustaululla 3.9.2018. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

71 § 

Kokouksen avaus 

 

Kirkkoherra Juha Tanska avasi kokouksen. 

 

72 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Asialista on lähetetty 24.8.2018. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös   

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

73 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Hyväksyttiin lähetytty esityslista lisättynä § 87 virkavapaan peruminen ja § 88 muut esille tule-

vat asiat ja muiden asioiden numerointi muuttuu yhdellä isompaan. 

 

 

74 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

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

neuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Arto Kivelä. 

 

Päätös 

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Nina Janes ja Tuula Joenpolvi. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

75 § 

Diakoni Mervi Leinosen tehtävänkuvan ja palkan päivitys 
Valmistelijä talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Mervi Leinonen toimii johtavan diakonian viranhaltijan sijaisena vuosilomien ym. poissaolojen 

aikana. Tämän johdosta hänen tehtävänkuvansa on tarkistettu ja se jaetaan esityslistan mukana. 

Muutoksen jälkeen hänen vastuunsa lisääntyy ja siihen sisältyy oikeus viranhaltijapäätöksiin, mikä 

johtaa myös palkantarkastukseen.  

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään 1. hyväksyä diakonian viranhaltija Mervi Leinosen päivitetty tehtäväkuvaus 

2. vahvistaa hänen uusi peruspalkkansa 1.1.2018 alkaen 2.358,02 €/kk, joka on 35 

€/kk suurempi aiemmin. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

76 § 

Siivooja-vahtimestarin irtisanoutuminen 
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Siivooja-vahtimestari Nina Palm on jättänyt 16.8.2018 kirjelmän, jolla irtisanoutuu siivoja-

vahtimestarin toimesta 16.8.2018 alkaen. Nina Palm toimii ajalla 1.6.-30.11.2018 kokoaikaisena 

seurakuntapastorina. 

 

Nina Palmille on palkattu sijainen siivooja-vahtimestarin tehtävään 1.6.-30.11.2018 väliseksi ajaksi. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään 1. merkitä irtisanoutuminen tiedoksi, 

 2. päivittää toimen tehtävänkuvaus ja  

3. laittaa toimi haettavaksi  

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

77 § 

Palkkatukihenkilön palkkaaminen 
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Toni Värri on toiminut seurakunnassa työelämän ammatillisessa kuntoutuksessa 20.2.2017-

16.4.2018, palvelutuottajana on ollut Autismisäätiö. Hänet on palkattu 17.4.-16.10.2018 väliseksi 

ajaksi 22 h/vko palkkatuella kiinteistötoimeen vuosiloman- ym. sijaiseksi, palkkatuen määrä on 50 

%.  

 

Toni Värri on osoittanut oma-aloitteellisuutta työssään. TE-viranomaisten mukaan hänen on mah-

dollisuus saada palkkatukea yhteensä kahden vuoden ajalta. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Esitys, talousjohtaja 

 

Päätetään palkata Toni Värri s. 8.2.1976 kiinteistötoimeen ajalle 17.10.2018-31.12.2019 palkkatuel-

la, viikkotyöaika 22 h, palkkaus KirVESTES :n mukaan vaativuusryhmä 301, peruspalkka 969,74 

€/kk, osa-aikaisuusprosentti 56,8 %. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

78 § 

Toimistosihteeri Arja Salmen osittainen työloma 
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

 

79 § 

Tietosuojapolitiikan hyväksyminen 
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. Siihen liittyen seurakunnan tulee hyväksyä tietosuo-

japolitiikka. Hiippakunnan tietosuojatyöryhmä on valmistellut tietosuojapolitiikan. 

 

Tietosuojapolitiikka liitteineen lähetetään esityslistan mukana. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään hyväksyä seurakunnan tietosuojapolitiikka. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

80 § 

Asunto-osakkeen lahjoituksen vastaanotto 
Valmistelija, talousjohtaja puh. 050 594 388 

 

Seurakunta on saanut lahjoituksena asunto-osakkeen osoitteessa Fredrikinkatu 5 A 2. Asunto on 

kaksio saunalla, n. 40 m2. 

Kiinteistövälittäjän arvio asunnon hinnasta on 38.000 – 45.000 euroa. Isännöitsijän mukaan myytä-

vään huoneistoon kohdistuu 2.300 euron osuus yhtiön lainoista. 

Kiinteistönvälittäjän arviolausunto ja tietoja asunnosta lähetetään esityslistan mukana. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään 

a) ottaa lahjoitus vastaan, 

b) merkitä lahjoitus taseeseen arvolla 35.700euroa ja 

c) laittaa asunto myyntiin 

 

 

Päätös 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

81 § 

Miehikkälän rivitalojen vesimaksut 
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Miehikkälän pappilanmäellä on aiemmin ollut käytossä yksi liittymä, jonka kautta vesi on tullut 

seurakuntakodille, toimistoon, Punaiseen mökkiin ja rivitaloihin sekä Pappilaan, jossa on ollut oma 

vesimittari. Mittarilukeman mukaan on Pappilan kiinteistöä laskutettu. Vuoden 2016 loppupuolella 

tehtiin muutostöitä ja jokaiselle kiinteistölle ja rivitalon asunnolle asennettiin oma vesimittari ja 

jokaisesta mittarista tulee oma lasku.  

 

Rivitalon vuokralaiset eivät ole aiemmin maksaneet vesimaksua. 1.10.2016-30.9.2017 välisenä ai-

kana vettä kului 214 m3, hinta 6,63 €/m3 yhteensä 1.418,82 euroa eli henkeä kohti kuukaudessa 

23,65 €. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään määrittää Miehikkälän rivitalon asukkaille vesimaksu 1.1.2019 alkaen 20 €/hlö/kk, mikä 

on arviolasku, joka tasataan joulukuussa todellisen käytön mukaan. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

82 § 

Seurakunnan sijoitukset 
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Seurakunnalla on sijoituksia Op Privatissa, Nordeassa ja Elite Varainhoidossa 

 

Sijoitusyhtiö Hankintahinta Markkina-arvo Arvon muutos 

Op Private 532.042,21 550.713,43 + 18.671,22 

Nordea, rahastosijoituk-

set 

203.637,49 226.172,12 + 22.534,63 

Nordea, muut  1)   30.673,79   32.010,75 +   1.336,96 

Elite Varainhoito 

(Alfred Berg) 

139.508,53 143.931,27 +   4.422,74 

Yhteensä 905.862,02 952.827,57 +   46.965,55 
1)saatu lisäksi tuottoja vuodelta 2017 yhteensä 647,71 euroa. 

 

Listasta puuttuu Op tuotto-osuudet 150.000 euroa, joista saadaan tuottoa vuosittain, vuodelta 2017 

tuottoa kertyi 4.875 euroa.  

Tarkemmat raportit nähtävillä kokouksessa. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään merkitä saatu selvitys tiedoksi. 

 

Päätös 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

83 § 

Seurakunnan taloudellinen tilanne 
Valmistelija, talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.7.2018 jaetaan esityslistan mukana. 

 

Toimintatuotot ovat toteutuneet 51 prosenttisesti, lähes talousarvion mukaisesti, yhteensä 338.825 

€, mikä on 33.412 € enemmän kuin vuonna 2017 

- seurakuntamatka Unkariin (60.000 €) ei totetutunut vähäisen osallisutujamäärän takia 

- tuotoista puuttu jaksotetut haudanhoitomaksut, jotka kirjataan tilinpäätöksessä (n 100.000 €) 

- työterveyshuollon kustannusten korvausta vuodelta 2017 (n. 15.000€) ei ole vielä saatu 

- metsätalouden tuotot ylittäneet talousarvion 35.000 € ja ovat 28.871 € enemmän kuin vuon-

na 2017 

 

Toimintakuluista on toteutunut 54 prosenttia, 2.903.717 € mikä on 28.593 € enemmän kuin vuonna 

2017 

- henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti 58,3 %, kesäaikana henkilöstökulut 

ovat suuremmat (kausityöntekijät ja lomarahat), palkkamenot ovat suuremmat kuin vuonna 

2017, mutta henkilösivukulut ovat pienemmät, kokonaisuutena henkilöstökulut hieman suu-

remmat kuin vuonna 2017 

- palveluiden ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti 57,3 %, samoin vuokrakulut 57,3 

% ja tarvikkeet 56,3 %, 

- muista toimintakuluista on toteutunut vasta 4,5 %, koska suurin erä on kiinteistövero, joka 

näkyy vasta myöhemmin 

-  

Verotilitykset 31.7.2017 (tot)  Ta 2018 31.7.2018 (tot) Erotus % ta:sta 

Tammikuu 409 751,05    449 231,84 39 480,79  9,5 

Helmikuu 515 990,75    508 455,66 -7 535,09  20,1 

Maaliskuu 396 207,44    414 503,29 18 295,85  28,9 

Huhtikuu 431 750,15    441 976,79 10 226,64  38,1 

Toukokuu 441 968,97    460 205,98 18 237,01  47,9 

Kesäkuu 393 782,37    414 872,22 21 089,85  56,7 

Heinäkuu 455 488,56    473 592,31 18 103,75  66,6 

Elokuu 399 474,87   416.728,20 17.253,33 75,3 

Yhteensä 3 444 414,16  4 750 000 3 579 566,29 135 152,13 75,3 

 

 

Verotuskustannukset ovat laskeneet hieman, mutta keskusrahastomaksut ovat nousseet edellisvuo-

desta. Molemmat ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. 

 

Lainojen korkokulut ovat maltilliset, 5.767 euroa. 

 

Vuosikate näyttää 568.607 euroa plussaa, vuonna 2017 vastaava luku oli 459.997 euroa ja vuonna 

2016 yhteensä 492.211 euroa.  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

Investointimenot ovat yhteensä 313.698,82 euroa, joista 302.590,96 Herran Kukkaron peruskorjaus 

ja 11.107,86 Kulmakiven tutkimukset ja suunnitelmat. Talousarviossa varattu Herran Kukkaron 

remontille 700.000 euroa, joka ylittyy, Kulmakiven suunnitteluun 20.000 euroa. Lisäksi vuodelle 

2018 varattu investointimääräraha Virolahden kirkon muutostöille 50.000 euroa ja Miehikkälän 

hautausmaan ja parkkipaikan valaistukseen 30.000 euroa. 

 

Rahoituslaskelma osoittaa 22.8.2018, että rahavarat ovat lisääntyneet 66.812,29 euroa, summaan ei 

sisälly elokuun verotuloja, ne tilitetään vasta 30.8.2018, vaikka tieto onkin tällä hetkellä käytettävis-

sä. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään merkitä saatu selvitys tiedoksi. 

 

Päätös 

1. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi ja 

2. Päätettiin, että kiinteistötyöryhmä valmistelee Virolahden kirkon alttarialueen , sähkötöiden 

ja lämmitysjärjestelmän hankesuunnitelman  

 

 

84 § 

Lisätyövoimaa kirkonkirjojen digitarkastukseen 
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan kirkonkirjojen digiaineiston tarkistustyön piti olla seurakunnis-

sa valmiina vuoden 2017 loppuun mennessä. Siihen ei ole päästy ja uusi ehdoton takaraja 

31.12.2018. 

 

Seurakunnan omalla työvoimalla tarkistustyötä ei pystytä saamaan valmiiksi 31.12.2018 mennessä. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään  1. palkata 1.9.-31.12.2018 väliseksi ajaksi henkilö tarkistamaan kirkonkirjojen digiai-

neistoa 

2. että kirkkoherra voi tehdä asiasta viranhaltijapäätöksen, kun sopiva henkilö löytyy 

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

85 § 

Nuorisotyön nykytilanne 
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Esitys, talousjohtaja 

Kirkkoherra Juha Tanska antaa suullisen selvityksen kokouksessa. 

 

Päätös 

Merkittiin saatu suullinen selvitys tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

86 § 

Miehikkälän seurakuntakodin esteetön sisäänkäynti 
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Miehikkälä-Virolahti vammaisneuvoston puolesta Liisa Hanski, puheenjohtaja ja Virpi Rökman-

Pakkanen, sihteeri ovat lähestyneet seurakuntaa kirjelmällä, joka koskee Miehikkälän seurakunta-

kodin invaluiskaa. Kirjelmässä kerrotaan, että suunniteltu luiska tulisi seurakuntakodille keittiön 

kautta, jolloin keittiötä ei olisi mahdollisuus käyttää.Vammaisneuvoston mukaan suunnitelma ei ole 

asianmukainen ja seurakunnan pitää ryhtyä pikaisesti toimenpiteisiin uuden suunnitelman saa-

miseksi, jotta seurakuntataloon saataisiin esteetön sisäänkäynti. 

 

Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy on suunnitellut nykyisen pääsisäänkäynnin yhteyteen nostimen ja 

kuistin. Tälle ratkaisulle on saatu 16.8.2018 päivätty toimenpidelupa. Työt aloitetaan syksyn aikana. 

 

Suunnitelmat nähtävillä kokouksessa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään merkitä saatu kirjelmä ja toimenpiteet tiedoksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

87 § 

Virkavapaan peruminen 
Valmisteluja talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

 

88 § 

Muut esille tuleva asiat 

 

Päätös 

Keskusteltiin seurakuntavaalien järjestelyistä ja jaostoihin jakautumisesta tulevaisuudessa, niin että 

jokaisessa jaostossa on riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä. 

 

 

89 § 

Hautausmaa- ja kiinteistökatselmus  
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Hautausmaa- ja kiinteistökatselmus pidettiin 15.8.2018 ja sen pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään merkitä hautausmaa- ja kiinteistökatselmus tiedoksi. 

 

Päätös 

Merkitään hautausmaa- ja kiinteistökatselmus tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

90 § 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Yhteenveto päätöspöytäkirjoista jaetaan esityslistan mukana. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään merkitä tiedoksi päätöspöytäkirjat ajalta 9.5.-22.8.2018. 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

91 § 

Kappelineuvostojen pöytäkirjat tiedoksi 
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 

Ehdotus, talousjohtaja 

Merkitään tiedoksi Virolahden kappelineuvoston pöytäkirja 3/21.8.2018 ja Miehikkälän kappeli-

neuvoston pöytäkirja 2/30.5.2018. 

 

Päätös 

Merkittiin kappelineuvostojen pöytäkirjat tiedoksi 

 

 

92 § 

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: 71,72,73,74,76/1,82,83,85,86,88,89,90,91,92 

 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:76/2-3,79,80,81,84, 
 

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:75,77,78,87 
4. hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n                                Pöytäkirjan pykälät: 
5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla .Pöytäkirjan pykälät ja 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

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 25 §: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: 76/2-3,79,80,81,84 
 
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 
 

 
OIKAISUOHJE 

Oikaisun teke-
minen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä 
hankintayksikölle kirjallisen oikaisun (Hankintalaki 126 §).  
 

Toimitusosoite 
Oikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: 
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34, 49400  HAMINA 
Postiosoite:PL 77, 49401  HAMINA 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pykälät  
 

Oikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai 
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityk-
sellä 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. Oikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Oikaisun sisältö Oikaisusta on käytävä ilmi: 
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi 
– tiedot oikaisun kohteena olevasta päätöksestä 
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 

                                                 
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) , 300.000 (muut 
erityispalvelut), 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat), 500.000 (käyttöoikeussopimukset) 
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Oikaisuun 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 

 
 

 

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 
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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 25 §: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.  

 


