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Aika

Keskiviikkona 6.11.2019 klo 19.00-19.45

Paikka

Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

Osanottajat

jäsenet
Andrejev
Katja
Hakkarainen
Laura
HarjulaRistola
Pirjo
Hasu Sirpa
Hyvönen
Jukka
Janes Nina
Kaitainen
Markku
Kataikko
Leena
Kiri Esko
Kivelä Arto
Kormu Jouni
Liikkanen
Katriina
Metso Jari

Muut läsnäolijat

poissa

Ojala Sari

läsnä

poissa

Pakkanen Helena
Parjanen Pirkko
Pitkänen Kaisa
Rautamaa Eeva

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

läsnä
läsnä

Ruokonen Markku
Silander Outi

läsnä
läsnä

läsnä
läsnä

Suikkanen Jaana
Suutari Simo
Tulokas Eila
Tuomisalo Tomi

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Virtanen UllaMaija
Värri Kristian
Yläkäs Minna

läsnä

läsnä

läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä

varajäsenet
Pousi Ritva-Leena

läsnä

Wilska Pekka

läsnä

poissa
läsnä

läsnä

Jaana Kivekäs, vs. kirkkoherra
Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä.

Allekirjoitukset
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

pöytäkirjanpitäjä

§§:t 25-32

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
nähtävänä pito

Hamina 9.11.2019

Hamina 9.11.2019

Markku Kaitainen

Leena Kataikko

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 12.11.2019 ja on ollut nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 13.11.-12.12.2019. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.11.2019.
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan otteet
oikeaksi todistaa
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25 §
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
Alkuhartauden piti vs. kirkkoherra Jaana Kivekäs.

26 §
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 28.10.2019, ja asialista on ollut nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.10.-6.11.2019 välisenä aikana.
Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Laura Hakkaraisen ja Arto Kivelän esteet
hyväksyttiin, lisäksi oli poissa Katja Andrejev ja Kristian Värri. Läsnä 23 kirkkovaltuustonjäsentä ja
2 varajäsentä yhteensä 25 kaikista 27 mahdollisesta.

27 §
Pöytäkirjan tarkastus
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirja tarkastetaan 8.11.2019 . Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 12.11.2019 ja
pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 13.11.-12.12.2019.
Esitys
Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Markku Kaitainen ja
Leena Kataikko.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Kaitainen ja Leena Kataikko.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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28 §
Vuoden 2020 tuloveroprosentti
Knsto 16.10.2019
114 §
Valmistelija talousjohtaja Tarja Partanen 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 2019 tuloveroprosentti on 1,60 %.
Maksuunpannut verot (tietyltä verovuodelta määrätty, riippumatta milloin tilitetty
seurakunnalle)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kirkollisv
ero
Muutos
Muutos %

4.685.051
4.025
0,09

4.732.78
6
49.340
1,00

5.044.360

4.916.554

4.839.173

4.615.179

2018
(ennakko)
4.666.629

311.574
6,58

-127.806
-2,53

- 77.381
-1,57

- 223.042
- 4,61

+ 51.450
+1,1

Vuoden 2018 ja 2019 tilitettyjä kirkollisveroja ei voi verrata toisiinsa
Tammi-syyskuussa v. 2018 Haminan seurakunta sai kirkollisverotilityksiä 3.974.719 € ja tänä
vuonna tilityksiä on kertynyt ainoastaan 3.490.271 €. Syitä tähän:
-

-

tulorekisteriin ilmoittamisessa on ollut ongelmia eli työnantajat eivät ole pystyneet
ilmoittamaan verottajalle kaikkea perimäänsä ennakonpidätystä ja siksi kaikkea ei ole
myöskään tilitetty veronsaajille mm. seurakunnille, mutta tämä selittää vain hyvin pienen
osan pienemmistä tilityksistä.
pienempi kertymä johtuu myös verotuskäytännöstä. Aikaisemmin verotus valmistui
marraskuussa ja veronpalautukset perittiin veronsaajilta marraskuussa, jolloin tilitykset
olivat pieniä, joskus jopa miinusmerkkisiä. Jälkiverot olivat maksussa joulukuussa ja
helmikuussa ja ne tilitettiin veronsaajille tammikuussa ja maaliskuussa. Nyt verotus
valmistuu aikaisemmin ja asteittain ja ensimmäiset maksetut veronpalautukset on peritty
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veronsaajilta jo elokuussa. Marraskuun ja etenkin joulukuun tilitys ovat tulevana vuonna ns.
normaaleja kuukausia eli suurempia kuin aiemmin. Ns. maksuunpanotilitys on aikaistunut ja
jaksottunut useammalle kuukaudelle.
ennakonpidätysmenettelyssä on muutos. Verottaja on lähettänyt veronsaajille kirjelmän,
jossa kerrotaan, että vuoden 2019 alussa siirryttiin ennakonpidätyksissä vuositulorajaan ja
sivutuloverokortista luovuttiin. Tämä on kerryttänyt tänä vuonna aiempaa vähemmän
verotuloaja. Palkansaajien ennakonpidätysten vuositulorajat todennäköisesti osittain
ylittyvät loppuvuonna ja palkansaajilta peritään ennakonpidätystä vuositulorajan
ylimenevästä osasta suuremman lisäprosentin mukaan. Verottaja odottaa, että odotettua
pienempien ennakonpidätysten palautuvan veronsaajille tilityksiin vuoden 2019
loppupuolella ja vuoden 2020 alussa, viimeistään v. 2019 verotuksen toimittamisen jälkeen
veronpalautusten ja jäännösverojen erääntyessä.
valtion rahoitus on sidottu kunnan asukasmääriin ja koska asukasmäärät pienenevät, myös
valtion rahoitus vähenee. Vuonna 2019 se on 40.776 euroa kuukaudessa (42.042 €/kk v.
2018) ja vuodessa yhteensä 489.312 euroa (504.504 € v. 2018). Alustava arvio vuodelle
2020 on 483.680 ellei oteta käyttöön indeksikorotusta.

Tuloskehitys
vuosikate
tilikauden tulos
tilikauden yli/alijäämä
investointimeno
t
investointitulot
lainan lyhennys
lainan otto
rahavarojen
lisäys/vähennys

2012
6.000
377.000
241.000
395.000
268.000
657.000

2013
138.000
-241.000

2014
579.063
123.555

2015
816.138
353.746

2016
319.940
-189.468

2017
479.194
33.650

2018
187.096
-243.553

TA 2019
-147.446
-545.580

-84.000

280.504

510.695

-32.519

95.283

-181.825

-421.264

1.459.000

-39.950

-33.168

-96.724

130.579

830.179

395.000

-268.000

145.107
200.000
370.047

115.107
666.044

115.107

-35.500
115.107

115.107

85.112

11.731

292.452

- 524.789

-227.558

700.000
-889.000

Vuosina 2014 - 2017 rahavarat lisääntyivät, johtuen tiukasta menokurista ja vähäisistä
investoinneista, kertaluonteisista tuloista (metsien suojelusopimuksen tuotosta, metsätuotoista,
arvopapereiden myyntivoitoista, kiinteistömyynnistä sekä korvauksista). Vuoden 2016 rahavarojen
muutos oli ainoastaan + 11.700 euroa, johtuen melko suurista menoista sekä kohtuullisista
investoinneista. Vuoden 2018 rahavarat vähentyivät johtuen investoinneista (Herran Kukkaro) ja
menojen kasvamisesta. Menot olivat myös tuloja suuremmat, sillä verotulot laskivat vuonna 2018
reilusti edellisvuoteen verrattuna. Tämän vuoden talousarviossa rahavarojen muutos on
miinusmerkkinen ja 31.8.2019 tilanne näyttää, että rahavarat ovat vähentyneet 73.751 euroa. Johtuu
verotulojen vähyydestä sekä menojen kasvusta. Vehkarinteen leirikeskuksen ruokasalin ja
luokkatilan lattian korjaus, vesivahinko Vehkarinteessä, Miehikkälän seurakuntakodin invahissi,
ilmanvaihdon puhdistus, säätö ja korjaus Simeon-talossa, kasvaneet talvikunnossapitokustannukset
sekä lisääntyneet henkilöstökustannukset mm. palkkaamalla lisätyövoimaa toimistoihin.
Menojen/tulojen kehitys vuosittain
2016
2017
2018 31.8.2018 TA 2019
Toimintatuotot
650.886
785.278
733.781
380.252
592.504
Kirkollisvero
4.798.389 4.758.979 4.571.170
4.650.000
Toimintakulut yht.
5.212.663 5.075.013 5.111.077 3.377.708 5.382.441
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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3.334.755 3.142.373 3.163.119 2.150.748 3.432.935
938.356 1.016.697 1.012.666
652.019 1.034.672
648.963
645.408
661.601
402.110
660.781
290.589

270.535

273.691

172.831

254.053

2.316.166
756.962
433.827
188.286

Maksujen ja vuokrien korottamisesta saatavat lisätulot ovat tuhansia euroa. Kiinteistöstä
luopuminen tuo heti kymmenien tuhansien säästöt. Yhden työntekijän vähennys pienentää kuluja
myös kymmenillä tuhansilla.
Tulevaisuudessa saamme käyttötalousmenoja pienemmiksi vastaamaan verotulojen vähennystä
1. henkilöstökuluja vähentämällä
a. ei täytetä avoimiksi tulevia virkoja/tehtäviä (lastenohjaajat, nuorisotyöntekijät,
toimistohenkilöstö),
b. sijaisten käytön vähennys (papit),
c. työalojen yhteistyöllä ja tehtävänkuvia laajentamalla (mm. kasvatus)
d. toiminnan muutoksella (yhteistyö vapaaehtoisten kanssa)
2. kiinteistökuluja vähentämällä
a. luovutaan tarpeettomista ja vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä
b. lisätään kiinteistöjen yhteiskäyttöä muiden alueen toimijoiden kanssa ja muuttamalla
tiloja monikäyttöisiksi
c. lisätään vuokrausta ulkopuolelle
Ehdotus, talousjohtaja
Päätetään esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,60.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys kirkkovaltuusto 6.11.2019 § 28
Päätetään hyväksyä vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,60.
Päätös
Päätettiin yksimielisesti hyväksyä vuodelle 202 tuloveroprosentiksi 1,60.

29 §, kvsto 6.11.2019
Markkulan leirikeskuksen myynti
Knsto 16.10.2019, 121 §

Markkulan leirikeskuksen myynti
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Markkulan leirikeskus on kiinteistöstrategiassa luovutettavien kiinteistöjen kohdalla.
Leirikeskuksessa ei ole ollut säännöllistä omaa leiritoimintaa vuodesta 2015 alkaen, ainoastaan
satunnaisia tapahtumia. Seurakunnan leirit pystytään hyvin järjestämään jäljelle jäävissä kahdessa
leirikeskuksessa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto

HAMINAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

6.11.2019 Sivu 6

Markkulan leirikeskusta vuokrataan ulkopuolisille käyttäjille, mutta käyttö rajoittuu kesäheinäkuulle, muina aikoina leirikeskus on lähes tyhjillään. Vuotuiset kustannukset viimeisen viiden
vuoden ajalta ovat n. 14.000 – 30.000 €/vuosi, riippuen talven lumitilanteesta tai pakkasista sekä
leirikeskuksen käytöstä. Tuottoja on vuosittain saatu 5.000-15.000 €. Rakennuksen vuotuiset poistot
ovat 4.700 €, tonttien tasearvo n. 15.900 € ja 31.12.2018 kiinteistön tasearvo oli n. 23.400 €.
Markkulan leirikeskuksesta tehtiin vuonna 2018 valtuustoaloite leirikeskuksen muuttamisesta
luontokeskukseksi osittain talkoovoimin, mutta kirkkovaltuusto totesi, että muutosta ei pystytä
tekemään talkoovoimin ja muutoksen teettäminen ulkopuolisilla tulee liian kalliiksi eikä
seurakunnalla on ole resursseja keskuksen ylläpitämiseksi.
Seurakunta on saanut kiinteistöstä arviolausunnon joulukuussa 2018 ja se oli 160.000 € +/- 20 %.
Leirikeskus on ollut myynnissä Kiinteistövälitys Erkki Peltolan Oy LKV:n kautta ja saimme
määräaikaan mennessä seuraavat tarjoukset:
Marko Koivu, hoiva-alan yritystä varten

175.000 €

Valeriana Radix Oy/Valentina Stenberg,leiri- ja kurssitoiminta
ja pitopalvelua paikallisia tuotteita ja palveluja hyödyntäen

175.000 €

Anu Ilomäki, loma-asuntokäyttö

121.000 €

Erkki Tulokas, toiminnan kehittäminen, tarjotaan vuokralla
lähinnä seurakunnallisten ja muiden julkisyhteisöjen käyttöön

111.100 €

Satu ja Kristian Liikkanen, matkailukäyttö, taide- ja
luontoleirikouluja, ohjelmallisia tapahtumia, koulutustilaisuuksia,
nukketeatteria, luontopalveluita/majoitusta ryhmille

20.000 €

Markku Porvari, Hannulan alueen osto lisämaaksi

30.000 €

Tarjousten jättöajan jälkeen Markkulassa suoritettiin kuntotarkastus keittiötiloissa, muutamassa
huoneessa, asunto-osassa sekä sauna- ja wc-tiloissa. Kuntotarkastuksen jälkeen pyysimme kahta
korkeimman tarjouksen tekijää vahvistamaan tarjoukset. Valeriana Radix Oy:lta saatiin korotettu
tarjous 181.000 euroon, mutta Marko Koivu vetäytyi tarjouskilpailusta. Valeriana Radix Oy:n
tarkennetun tarjouksen mukaan tavoitteena on alueen nykyisen käyttötarkoituksen jatkaminen ja
kehittäminen ja laajentaminen paikallisten pienyrittäjien tuotteita ja palveluja käyttäen ja sitä kautta
lisätyöpaikkojen luominen.
Kiinteistönvälittäjä Erkki Peltola on antanut oman arvion kiinteistön kauppahinnasta.
Liitteenä kaksi arviolausuntoa sekä Markkulan kiinteistötietoja.
Esitys, talousjohtaja
Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se
a) päättää myydä Markkulan leirikeskuksen Valeriana Radix Oy/Valentina Stenbergille hintaan
181.000 euroa ja
b) päättää KL 14 luvun 4 §:n mukaan alistaa päätöksen, koska se koskee seurakunnan kiinteän
omaisuuden myymistä, kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Esitys kvsto 6.11.2019 § 29
Kirkkovaltuusto päättää yksimielisesti
1. myydä Markkulan leirikeskuksen Valeriana Radix Oy/Valentina Stenbergille hintaan
181.000 euroa ja
2. alistaa KL 14 luvun 4 §:n mukaan päätös, koska se koskee seurakunnan kiinteän
omaisuuden myymistä, kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

30 §
Muut esille tulevat asiat
Pyydettiin valtuutettuja toimittamaan verokortit ja matkalaskut taloustoimistoon 3.12.2019
mennessä.
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalit 2020. Ehdokasasettelu käynnissä.
Tuotiin terveiset Pyhällön kyläyhdistykseltä.
Tuotiin esille kirkkoneuvoston päätös olla myymättä metsää Virolahden kirkolta.

31 §
Tiedoksi merkittävät asiat
Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut.
32 §
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: 25,26,27,30,31,32
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:

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1
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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.
Hankintayksikkö:Haminan seurakunta
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34
Postiosoite:49400 HAMINA
Telekopio:(05) 210 3022
Sähköposti:hamina.srk@hamina.fi
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
Valitusviranomainen
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
Telekopio: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät :28

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

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

Valitusaika

• Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10
Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI
Telekopio: (015) 321 6016
Sähköposti:
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 29

30 päivää

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

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä,
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saantitodistuksen osaoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
_______________ _______________________________________________________________________________________________
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1
tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut
tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon 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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta,
jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
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
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Käyntiosoite:Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen
voi
tehdä
myös
hallintohttps://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä

ja

erityistuomioistuinten

asiointipalvelussa

osoitteessa

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– 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 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 muut ratkaisua, joka
koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n
nojalla tai 3) sitä, että hankitalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään
yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, josi hankinnan
arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
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-

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu , jollei lain 5, 7, 8
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tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2.050 euroa.
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos
hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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