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Aika Tiistaina 5.5.2020 klo 15.30-17.25 

  

Paikka Etäkokous teamsin välityksellä 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Tanska Juha,  kirkkoherra 

 

läsnä 

varajäsenet  

 Hyvönen Jukka läsnä   

 Janes Nina läsnä   

 Kivelä Arto poissa Pirjo Harjula-Ristola poissa 

 Ojala Sari läsnä   

 Silander Outi läsnä   

 Suikkanen Jaana läsnä   

     

     

     

 

 

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, läsnä  

 Katja Andrejev, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, läsnä 

 Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä, läsnä 

   

  

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 60-76 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 6.5.2020 Hamina 6.5.2020 

 

Allekirjoitukset    

 

  Nina Janes  Sari Ojala   

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 8.5.2020 ja on ollut nähtävänä kirkko-

herranvirastossa 11.-24.5.2020. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkko-

herranviraston ilmoitustaululla 7.5.2020. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

60 § 

Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja luki alkuun Raamatun tekstejä ja avasi kokouksen. 

 

 

61 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Asialista on lähetetty 30.4.2020. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

saapuvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös   

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

62 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Hyväksyttiin lähetetty esityslista ja lisättiin kohtaan muut esille tulevat asiat 

- Nuori Kirkko ry:n vuosikokousedustajan valinta 

- Kaatuneittein muistopäivän seppeleenlaskija Myllykylän ja Johanneksen kirkon sankarihau-

tausmaille 

- piispojen ohje poikkeusolojen rajoitusten purkamisesta 1.6.2020 alkaen 

- kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset 

 

 

63 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

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

neuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Sari Ojala. 

 

Päätös 

Päätettetiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Sari Ojala. 
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64 § 

Seurakunnan taloudellinen tilanne 

Valmistelija talosjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Seurakunnan taloudellinen tilanne huhtikuun lopussa on tällä hetkellä normaali. Verotuotot ovat 

vähentynett n. 38.000 € edellisestä vuodesta, mikä johtuu mm. seurakuntien jako-osuuksien muu-

toksista. Vähennys on n. 2,2 %. Tällä hetkellä tuottoja tulee ainoastaan virkatodistuksista ja su-

kuselvityksistä sekä hautauksista. Keittiötoimen ja seurakunnan tilojen vuokrauksen tuottoja ei tule. 

Irtisanomiset ja lomautukset eivät vielä näkyneet huhtikuun verotilityksessä. Seurakunnan tilannetta 

parantaa leirikeskus Markkulan myynti, josta tuli tuottoa n. 150.000 euroa. Alkuvuotena menot ovat 

olleet maltillisia, ainoa suurempi menoerä on Miehikkälän rivitalon keskimmäisen asunnon pesuti-

lojen korjaus, joissa ilmeni kosteusvaurioita. Kustannukset tähän mennessä lähes 16.000 euroa. 

 

Investoinneista toteutuu ainoastaan Simeon-talon muutos kaukolämpöön. Pakettiauton hankinnan 

muutos Husulan taukotuvaksi joudutaan mahdollisesti keskeyttämään ja Virolahden kirkon muutos-

töihin ei päästä vielä tänä vuonna, koska kirkkohallitukselta ei ole saatu vielä vahvistusta kirkkoval-

tuuston päätökseen eikä Virolahden kirkkoa voida laittaa kiinni talviajaksi, sillä siunaustilaisuusia ei 

ole käytännössä mahdollisuuksia siirtää haudalle. Investointeihin palataan tarkemmin seuraavassa 

kokouksessa. 

 

Seurakunta ei ole aikeissa lomauttaa työntekijöitä. Esimiesten kanssa on keskusteltu työntekijöiden 

tehtäväkuvien muutoksista ja niitä tekemällä on saatu tällä hetkellä jokaiselle työtä. Leirityötä teke-

vien vuosilomat on siirretty kesäkuulle ja heinäkuun alkuun, jotta rippileirit saadaan mahdollisesti 

pidettyä heinä-elokuun vaihteessa.Yksi työntekijä on omaehtoisella palkattomalla vapaalla ja useat 

työntekijät ovat päättäneet vaihtaa lomarahaa vapaaksi. Syksyllä kun mahdollisesti Kulmaki-

ven/Skipparin kauppa toteutuu, joudumme käynnistämään tuta-menettelyn ja kartoittamaan minkä-

laisella siivooja-vahtimestari resursseilla työ tulee tehdyksi ja sen myötä mitä toimenpiteitä joudu-

taan tekemään, mm. osa-aikaisaminen, irtisanominen, sijoittaminen uusiin tehtäviin jne. Tuta-

menettely ei siis liity koronapandemiaan. 

 

Verotulokertymät ja alustava tuloslaskelma 1-4/2020 jaetaan ennen kokousta osallistujille. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Merkitään saatu selvitys tiedoksi. 

 

Päätös 

Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 

 

 

65 § 

Avustukset yhdistyksilleja järjestöille 

Valmistelija talousjohtaja, puh. 050 594 3888 

 

Haminan seurakunnan avustussäännön mukaan avustukset tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä 

ja ne käsitellään kesäkuun loppuun mennessä. Avustuksen kriteerinä on mm. että avustuksen saajan 

tulee olla kristillistä arvomaailmaa tukeva tai yhteistyötä seurakunnan kanssa tekevä sekä yhteis-

työn tulee näkyä seurakunnan työalojen toimintasuunnitelmissa tai yhteistyöstä on laadittu erillinen 

sopimus. 
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Talousarvioon on varattu edellä mainittuihin avustuksiin 2.000 euroa. 

 

30.4.2020 mennessä on seurakuntaan saapunut seuraavat hakemukset: 

- Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry, 400 euroa yleisavustusta toimintaan, avustuksen liit-

teinä vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2020 

- Kuorsalo-Seura ry, 2.000 euroa Kuorsalon hautausmaan huonokuntoisten puiden 

 kiipeilykaatojen ja erikoiskaatojen teettämiseen ammattilaisella 

-Suomen Koivisto-seura ry, Koiviston sankarihautausmaan kunnostamiseen, kustannusarvio yh-

teensä 19.000 euroa 

 

Haminan seudun Kristillisest Eläkeläiset ry on poliittisesti sitoutumaton Kristillinen Eläkeliitto ry:n 

jäsen. Paikallinen järjestö kokoontuu n. viisi kertaa vuodessa 

 

Kuorsalo-Seura ry on sitoutunut toimimaan Kuorsalon, Mäntlahden, Tammion ja Pyötsaaren kylien 

käytössä olevan yhteisen hautausmaan kunnossapidon koordinaattorina. Hautausmaa ei ole Hami-

nan seurakunnan vaan kylien maanomistajien omaisuutta ja siten omistajuus on hyvin pirstaloitu-

nutta. 

 

Suomen Koivisto-seura ry kunnostaa sankarihautausmaata yhdessä Pietarin läänin kulttuurikomite-

an, Viipurin piirihallinnon ja Primorskin kaupungin kanssa. Haminan seurakunnalla on yhteyksiä 

Koivistoon mm. entisen Koiviston kirkon esineitä on säilytettynä Haminassa ja Haminasta löytyi 

monen Koiviston evakon uusi kotiseutu. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Myönnetään seuraavat avustukset 

- Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry    300 euroa 

- Kuorsalo-Seura ry   1.000 euroa 

- Suomen Koivisto-seura ry     700 euroa 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

66 § 

Energia-avustuksen hakeminen Virolahden kirkon lämmitysjärjestelmämuutokseen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Seurakunnan investointisuunnitelmassa on Virolahden kirkon peruskorjaus. Peruskorjauksen yhtenä 

tavoitteena on ilmastoystävällisempi lämmitysjärjestelmä, sähkölämmityksen muuttaminen käyttä-

män ilmalämpöä. Lämmitysjärjestelmän muutokseen on tarkoitus hakea energia-avustusta. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää hakea energia-avustusta Virolahden kirkon energia-

muutostyölle BusinessFinlandilta. 
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Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

67 § 

Rahankeräysluvan hakeminen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Uusi rahankeräyslaki tuli voimaan 1.3.2020, joka mahdollistaa seurakunnille rahankeräyksen. 

Aiemmin rahankeräys luvan pystyi saamaan hiippakunta. Rahankeräys on toimintaa, jossa yleisöön 

vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Yleisölle esitetään vetoomus eli pyydetään lahjoituksia. 

Keräystapaa ei ole rajoitettu. Myyjäiset tai tilaisuuksissa pidettävät arpajaiset eivät ole rahankeräys-

tä. Kolehdista on erityissäännös ja sitä ei pidetä rahankeräyksenä. 

 

Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto päättää keräyksistä, luvan hakemisesta ja ilmoituksen 

tekemisestä. Keräystarkoitus on rajattu laissa ja seurakuntatalous saa kerätä rahaa vain diakoniseen 

avustustarkoitukseen myös yksityishenkilön tai perheen auttamiseksi, mutta ei esimerkiksi raken-

nusten ja irtaimiston ylläpitoon, henkilöstökulujen kattamiseen, hautaustoimeen eikä väestökirjanpi-

toon. 

 

Lupa on voimassa toistaiseksi ja saman luvan nojalla saa järjestää useita keräyksiä (esim. jatkuva 

keräys ja lyhytaikaisia keräyksiä). Keräystuoton enimmäismäärää ei ole rajoitettu. Seurakuntatalou-

den on annettava vuosittain vuosi-ilmoitus 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä eli käytännössä 

kesäkuun loppuun mennessä. Vuosi-ilmoituksessa oltava selvitys mm. järjestetyistä rahankeräyksis-

tä, rahankeräysten tuotosta ja kuluista sekä rahankeräysvarojen käyttämisestä. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto päättää hakea rahankeräyslupaa Poliisihallinnolta. Rahaa on tarkoitus kerätä diako-

niseen työhön mm. pienituloisten eläkeläisten ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien perheiden arjen 

tukemiseen ja lasten harrastusten ja vaatehuollon turvaamiseen. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

68 § 

Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano   

Esittelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

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

tösten täytäntöönpanosta.  (KL 10:1,5) 

 

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

menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee 

jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudel-

leen käsiteltäväksi. (KL 10:6,1). 
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Esitys, talousjohtaja puh. 050 594 3888  

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokouksissaan 6.11.2019, 3.12.2019 sekä 10.3.2020 tekemät pää-

tökset on tehty oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole 

muutoinkaan lainvastaisia, ja päätetään panna ne täytäntöön. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

69 § 

Lähetysmäärärahojen jako vuonna 2020 

Valmistelijat kappalainen Anita Venäläinen,lähetys- ja vapaaehtoistyönsihteeri Liisa Länsmans, 

kappalainen Matti Astola 

 

Anita Venäläinen, Liisa Länsmans ja Matti Astola ovat valmistelleet lähetystyön talousarviomäärä-

rahan jakamista lähetysjärjestöille kirkkoneuvoston 18.2.2020 § 29 tekemän päätöksen mukaisesti. 

Esitys perustuu vuoden 2018 järjestöjen vapaaehtoiskannatukseen, koska vuoden 2019 tilastot eivät 

ole vielä valmistuneet. 

 

Vuoden 2021 talousarviomäärä jaetaan eri perustein kuin vuonna 2020. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Lähetystyön vuoden 2020 talousarviomääräraha 31.000 euroa jaetaan lähetysjärjestöjen kesken seu-

raavasti 

Järjesto Vapaaehtoiskannatus 

2018 euroina 

%-osuus vapaa-

ehtoisesta kanna-

tuksesta 

osuus talousarviomää-

rärahasta 31.000 euroa 

Suomen Lähetysseura 

(SLS) 

32.976 28 8.488 

Suomen Luterilainen 

Evankeliumiyhdistys 

(SLEY) 

12.400 11 3.192 

Suomen Pipliaseura 

(SPS) 

9.682 8 2.492 

Suomen evl.lut. Kan-

sanlähetys (SEKL) 

19.191 16 4.940 

Lähetysyhdistys Kyl-

väjä (Kylväjä) 

4.494 4 1.157 

Sanansaattajat (SAN-

SA) 

8.450 7 2.175 

Evankelinen Lähetys-

yhdistys (ELY) 

33.237 28 8.556 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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70 §  

Lastenohjaajan palkkaaminen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kirkkoneuvoston kokouksessa 31.3.2020 päätettiin laittaa lastenohjaajan toimi avoimeksi sisäisellä 

haulla 15.4. klo 12 mennessä. 

 

Määräaikaan mennessä tointa haki lastenohjaaja Ari Luostarinen. Hän on työskennellyt Haminan 

seurakunnassa määräaikaisissa toimissa 3.9.-17.12.2019 sekä parhaillaan 7.1.-21.6.2020 sekä tehnyt 

lastenohjaajan harjoittelujakson seurakunnassa, joten hakijasta on kokemusta. Ari Luostarinen va-

lintaan vaikuttavat muut asiat 

- aiemmat sijaisuudet ja kuluneen sijaisuuden hoitanut erinomaisella työotteella, myös muut työalat 

ovat olleet häneen tyytyväisiä 

- tuo tärkeää osaamista tiimiin ja täydentää sitä, esim luontokerhon, liikunnan ja toiminnallisuuden 

osalta 

- työntekijänä monikäyttöinen: voi helposti työskennellä lapsityön lisäksi varhaisnuorten, kehitys-

vammaisten, nuorten ja iäkkäämpien kanssa ja tekee mielellään leirejä, myös yörauhanturvaajana. 

- tiimissä pidetty työkaveri, joustava, luotettava ja muita kannustava. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään  

a. valita lastenohjaaja Ari Luostarinen s. 14.11.1963 lastenohjaajan työsuhteeseen 

b. että, työsuhde on voimassa toistaiseksi, se on kokoaikainen ja työsuhde alkaa 22.6.2020, 

palkkaus on KirVESTES:n mukainen tehtävän vaativuusryhmä 402, peruspalkka 2.012,93 

€/kuukaudessa + mahdollinen kokemuslisä ja että työntekijälle korvataan matkakustannuk-

set oman auton käytöstä 

 

Päätös 

Päätettiin 

a. valita lastenohjaaja Ari Luostarinen s. 14.11.1963 lastenohjaajan työsuhteeseen ja 

b. että, työsuhde on voimassa toistaiseksi, se on kokoaikainen ja työsuhde alkaa 22.6.2020, 

palkkaus on KirVESTES:n mukainen tehtävän vaativuusryhmä 402, peruspalkka 2.012,93 € 

kuukaudessa + mahdollinen kokemuslisä ja että työntekijälle korvataan matkakustannukset 

oman auton käytöstä 

 

 

71 § 

Anne Lammisen irtisanoutuminen 

Valmistelija taloujohtaja puh. 050 594 3888 

 

Nuorisotyönohjaaja Anne Lamminen on virkavapaalla 5.6.2020 asti. Hän on 29.4.2020 päivätyllä 

kirjeellä irtisanoutunut nuorisotyönohjaajan virasta 6.6.2020 alkaen. Anne Lammisen irtisanomisai-

ka on 1 kuukausi. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään myöntää nuorisotyönohjaaja Anne Lammiselle ero nuorisotyönohjaajan virasta 6.6.2020 

alkaen. 
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Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

72 § 

Nuorisotyönohjaajan viran julistaminen avoimeksi 

 

Seurakunnalla on tällä hetkellä viisi nuorisotyönohjaajan virkaa. Kirsi Hämäläinen jää eläkkeelle 

1.7.2020 alkaen ja sitä virkaa ei julistettu avoimeksi. Seurakunta tarvitsee neljä nuorisotyönohjaa-

jaa, jotta seurakunta selviää mm. rippikoulujen järjestämisestä. Kesällä tarvitaan lisäksi leirityönte-

kijöitä. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään julistaa nuorisotyönohjaajan virka avoimeksi 15.7.2020  klo 12 päättyvin hakuajoin. Ha-

kuilmoituksen laatii kasvatustyön johtaja. Viran palkkaus KirVESTES:n vaativuusryhmän 502 mu-

kainen peruspalkka 2.345,76 €. 

Puheenjohtaja muutti esitystä neuvoteltuaan vastaavien viranhaltijoiden kanssa seuraavasti: 

Päätetään  

a. toistaiseksi olla julistamatta nuorisotyönohjaajan virkaa avoimeksi ja  

b. palkata virkaa hoitamaan sosionomi (AMK) Miika Rokka ajalle 6.6.2020-5.6.2021 osa-

aikaisesti, osa-aikaprosentti 80 %.  

c. että Miika Rokka jatkaa  ns. vanhana työntekijänä ja palkkaus KirVESTES:n mukaan vaati-

vuusryhmä 502, peruspalkka 2.345,76, josta  80 % ja epäpätevyysvähennys 5 %, koska Mii-

ka Rokalta puuttuu kirkollinen koulutus.  

Perusteina koronaviruspandemian aiheuttama tilanne, joka vaikeuttaa uuden työntekijän perehdyt-

tämistä ja tarve pitää toimiva kasvatustyön tiimi yhdessä poikkeusolojen jatkuessa.  

 

Päätös 

Kaikki jäsenet kannattivat muutettua esityä ja päätettiin yksimielisesti hyväksyä muutettu esitys. 

 

 

73 § 

Muut esille tulevat asiat 

 

Päätös 

Päätettiin valita kaatuneitten vuosipäivän 17.5.2020 seppeleen laskijaksi klo 13 Myllykylän sanka-

rihautausmaalle ja klo 13.30 Johanneksen kirkon sankarihautausmaalle Nina Janes ja hänen varal-

leen Katja Andrejev. Seppeleen laskussa mukana ainoastaan edustaja varuskunnasta, Haminan kau-

pungilta ja Haminan seurakunnalta. 

 

Päätettiin valita Nuori Kirkko ry:n vuosikokousedustajaksi 6.5.2020 kasvatuksen työalajohtaja An-

na Kinnunen. 

 

Päätettiin esitellä piispojen ohje koronarajoitusten purkamisesta seurakunnissa 1.6.2020 alkaen 

- tilaisuuksissa läsnä max 50 henkilöä, messut, kirkollisest toimitukset jne, kunhan huomioi-

daan etäisyydet toisiin ja hygienia 

- leiritoiminta voi käynnistyä juhannuksen jälkeen 
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Päätettiin pitää kirkkovaltuuston kokous sovitusti 9.6.2020 klo 18. 

 

Päätettiin seuraava kirkkoneuvoston kokous 26.5.2020 klo 15.30 teams-kokouksena. 

 

 

74 § 

Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Esitys 

Merkitään tiedoksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 24.3. – 28.4.2020. 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 24.3.-28.4.2020. 

 

75 § 

Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Kirkkolain muutokset kaatuivat eduskunnassa ja uudistukset siirtyvät tulevaisuuteen. Haminan seu-

rakunnan hyväksytyt ohje- ja johtosäännöt sekä kirkkovaltuuston työjärjestys eivät tule vielä voi-

maan. 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi kirkkolain tilanne. 

 

76 § 

Muutoksenhaku 

 
Haminan seurakunta 

                                                                                  OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

Kirkkoneuvosto  Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä 

 5.5.2020 60-76 
 
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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  
 
Pöytäkirjan pykälät: 60-64,68,74-76 

 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:65-67, 69-70 a, 71, 72 a,-b,73 

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto 
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitu-
lin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 
 
Pöytäkirjan pykälät:  
 
 

 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n, 
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n, 
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai 
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4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 70 b, 72 c Kirkon virakaehtosopimuslain (968/1974) 19 §:n 
 
 

 Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot 
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §: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, 49400 Hamina 
Postiosoite:PL 77, 49401 Hamina 
Telekopio:05 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pöytäkirjan pykälät: 65-67,69-70 a, 71-73 
 
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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai 
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytet-
tävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä. 
 

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 

  
 

  
 

 
VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen 
ja valitusaika 
 

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

• Itä-Suomen hallinto-oikeus 

•  
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO 
Puh. 029 56 42500 (vaihde) 
Telekopio 029 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat), 
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset). 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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: 
 

 
 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 

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

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. Käytet-
täessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä. 
 

 
 
. 
 

Valituskirjelmä  

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, jollei lain 5, 7, 8 
tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2050 €. Käsit-
telymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos 
hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. 
 

 

 
 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 
 

 

mailto:kirkkohallitus@evl.fi

