HAMINAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSKUTSU 1/2019

Kokousaika

tiistaina 10.3.2020 klo 17

Kokouspaikka

Simeon-talo, Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

Käsiteltävät asiat
Asia nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Liite nro
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Janne Tolvasen vapauttaminen luottamustehtävästä ja varajäsenen
valitseminen Virolahden kappelineuvostoon
Pirkko Parjasen vapauttaminen luottamustehtävästä ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajan valitseminen
Ignatius-rahaston säännöt
Määräalan myyminen Virolahden kirkonkylästä
Kulmakiven seurakuntatalon ylimääräinen poisto
Metsäsuunnitelman hyväksyminen
Muut esille tulevat asiat
Tiedoksi merkittävät asiat
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Aika

Tiistaina 10.3.2020 klo 17.15-18.00

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

varajäsenet
poissa

Ojala Sari

poissa

läsnä

Pakkanen Helena
Kainulainen Sakari
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
läsnä
poissa
läsnä

Pekka Wilska
Aira Paavola
Ritva-Leena Pousi

läsnä
poissa

poissa

Juha Tanska, kirkkoherra
Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä.

Allekirjoitukset
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

pöytäkirjanpitäjä

§§:t 1-12

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
nähtävänä pito

Hamina 12.3.2020

Hamina 12.3.2020

Katriina Liikkanen

Helena Pakkanen

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 16.3.2020 ja on ollut nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 17.3.-15.4.2020. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.3.2.2020.
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan otteet
oikeaksi todistaa
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1§
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari avasi kokouksen.
Kirkkoherra Juha Tanska piti alkuhartauden.

2§
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 2.3.2020, ja asialista on ollut nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 2.-10.3.2020 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. Paikalla 22 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä
yhteensä 25 jäsentä 27 valtuutetusta.
Katja Andrejev, Jouni Kormu, Sari Ojala ja Minna Yläkäs olivat poissa ja heidät esteet
hyväksyttiin. Lisäksi poissa oli Jari Metso.

3§
Pöytäkirjan tarkastus
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirja tarkastetaan 12.3.2020. Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 16.3.2019 ja
pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 17.3.-15.4.2020.
Esitys
Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Jouni Kormu ja
Katriina Liikkanen
Päätös
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Katriina Liikkanen ja Helena Pakkanen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kvsto 4 §
Janne Tolvasen vapauttaminen luottamustehtävästä
Knsto 12 §, 28.1.2020
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Janne Tolvanen on ilmoittanut, että hän on eronnut 30.12.2019 Suomen ev.lut. kirkosta ja pyytää
eroa Haminan ev.lut. seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsenyydestä sekä Virolahden
kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenyydestä.
Kirkkolain 23 luku 2 § 1 momentin mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Kirkkolain 23 luku 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luku 6 § mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättä se toimielin, joka on valinnut
luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajan vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolaki 23 luku 8 § mukaan jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa
toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä
kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.
Janne Tolvasen varajäsen Virolahden kappelineuvostossa on Aira Paavola.
Esitys, talousjohtaja
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuustolle
1. vapauttaa Janne Tolvasen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja Virolahden
kappelineuvoston jäsenyydestä 30.12.2019 alkaen
2. valitsee Janne Tolvasen tilalle Virolahden kappelineuvostoon uuden jäsenen
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Kvsto 4 §
Esitys
Kirkkovaltuusto
1. vapauttaa Janne Tolvasen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja Virolahden
kappelineuvoston jäsenyydestä 30.12.2019 alkaen
2. valitsee Janne Tolvasen tilalle Virolahden kappelineuvostoon uuden jäsenen.
Päätös
Kirkkovaltuusto
1. vapautti Janne Tolvasen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja Virolahden kappelineuvoston
jäsenyydestä 30.12.2019 alkaen ja
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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2. valitsi Seppo Pirttimäen Virolahden kappelineuvoston uudeksi jäseneksi.

Kvsto 5 §
Pirkko Parjasen vapauttaminen luottamustehtävästä
Knsto 13 §, 28.1.2020
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Pirkko Parjanen on jättänyt kirjelmän, jossa hän anoo eroa Haminan seurakunnan kirkkovaltuuston
jäsenyydestä 1.2.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuton johdosta. Samalla hän kiittää valtuutettuja
ja virkahenkilöitä hyvästä yhteistyöstä.
Kirkkolain 23 luku 2 § 1 momentin mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Kirkkolain 23 luku 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luku 6 § mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättä se toimielin, joka on valinnut
luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajan vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Pirkko Parjanen on kirkkovaltuuston jäsen sekä kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja.
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1. vapauttaa Pirkko Parjasen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 1.2.2020 alkaen paikkakunnalta
poismuuton takia ja
2. valitsee kirkkovaltuustolle uuden varapuheenjohtajan
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Kvsto 5 §
Esitys
Kirkkovaltuusto
1. vapauttaa Pirkko Parjasen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 1.2.2020 alkaen ja
2. valitsee uuden varapuheenjohtajan.
Päätös
Kirkkovaltuusto
1. vapautti Pirkko Parjasen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 1.2.2020 alkaen ja
2. valitsi yksimielisesti uudeksi varapuheenjohtajaksi Katja Andrejevin ja
3. koska Katja Andrejev on ollut kirkkoneuvostossa Jaana Suikkasen henkilökohtaisena
varajäsenenä, kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että kokous valitsee Jaana Suikkaselle
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uuden henkilökohtaisen varajäsenen, joten kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Eila
Tulokkaan Jaana Suikkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoneuvostoon

Kvsto 6 §
Ignatius-rahaston säännöt
Knsto 14 §, 28.1.2020
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Johann Ignatius on syntynyt vuonna 1749, ja kuollut 1831. Hän on toiminut Viipurin pormestarina,
Tanskan konsulina Viipurissa ja ollut lahjoittaja. Hän ei ole asunut Haminassa, mutta hän on ollut
nuoruudessaan paljon Haminassa. Hän on testamentissaan, joka on vuodelta 1825, määrännyt rahaa
Haminan köyhille 2.000 ruplaa. Testamentissa on määräys, ketkä osallistuvat avustusten
jakamiseen. Testamentin säilytys on jätetty Viipurin raastuvanoikeuden tehtäväksi, Haminan
seurakunnalla on siitä kopio.
Rahasto on ollut tähän asti itsenäinen, ilman omaa y-tunnusta ja rahastosta on viime vuosina jaettu
joulun alla n. tuhannen euron arvosta avustuksia. Päätöksistä ovat vastanneet seurakunnan edustajat:
diakoniatyöntekijä, kirkkoherra (puheenjohtaja), talousjohtaja (sihteeri, rahastonhoitaja) ja Haminan
kaupungin edustaja, aiemmin vanhustyön päällikkö viime vuonna henkilöstöpäällikkö. Aiemmin
avustusten jaossa mukana oli myös raastuvanoikeuden edustaja, mutta kun Haminan
raastuvanoikeus lakkautettiin edustusta ei enää ole ollut. Avustuksia on jaettu osinkotuotoista, ei
käytetty pääomaa.
Rahastolla on tili Nordea pankissa, rahaa 31.12.2019 yhteensä 1.194,33 euroa ja Nordea Bank Oyj:n
osakkeita 2326 kpl, arvo 16.840,24 euroa 31.12.2019.
Nordea pankki ilmoitti syksyllä 2019, että se ottaa käyttöön palvelumaksupaketit ja pienin paketti
on Nordea Business Start -paketti hinta 7,60 €/kk, mutta ensimmäiset puoli vuotta vain 3,80 €/kk,
lisäksi pankki veloittaa tiliotteista sekä pankkisiirroista palveluhinnaston mukaisesti. Koska tilin
tapahtumat ovat ainoastaan osinkojen kirjaaminen ja avustussumman tilisiirto, palvelumaksut
kohoavat suhteessa korkeiksi, noin yhden henkilön avustuksen suuruiseksi. Tiliä ei voi siirtää
Nordeasta pois, koska rahastolla on Nordean osakkeita. Nordean osakkeet ovat tuottaneet hyvin,
vuositasolla n. 1.345 €/vuosi keskimäärin viimeisen viiden vuoden aikana, joten sijoitusta ei
kannata irtisanoa.
Rahaston kokouksessa 25.11.2019 päätettiin, että rahasto siirretään Haminan seurakunnan ytunnuksen alaisuuteen erityiskatteiseksi rahastoksi, rahastolle hyväksytään säännöt, jonka mukaan
johtokunta päättää itsenäisesti rahaston varojen käytöstä sekä avustusten saajista. Näin saadaan
palvelumaksut pienemmiksi.
Esitys, talousjohtaja
Päätetään esittää, että kirkkovaltuusto
a) ottaa Ignatius-rahaston Haminan seurakunnan kirjanpitoon ja
b) hyväksyy Ignatius-rahaston säännöt.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kvsto 6 §
Ehdotus
Kirkkovaltuusto
a) ottaan Ingatius-rahaston Haminan seurakunnan kirjanpitoon ja
b) hyväksyy Ignatius-rahaston säännöt
Päätös
Kirkkovaltuusto
1. päätti ottaa Ignatius rahasto Haminan seurakunnan kirjanpitoon ja
2. hyväksyi Ignatius-rahaston säännöt yksimielisesti.

Kvsto 7 §
Määräalan myyminen Virolahden kirkonkylästä
Knsto 16 §, 28.1.2020
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Entinen Virolahden seurakunta on tehnyt Satumatka Productions/Satu Liikkanen kanssa
vuokrasopimuksen Virolahden Kirkonkylällä sijaitsevasta Pappila-niminen tila Rno 1:12, metsästä
n. 5.000 m2. Vuokra-aika sopimuksen mukaan on 1.9.2010 – 31.8.2020. Vuokra on 150
euroa/vuosi. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralaisella on alueeseen osto-optio. Lunastushinta
osto-optiota käytettäessä on 7.500 euroa lisättynä myyntikelpoisen puuston arvolla.
Satu Liikkanen on lähestynyt seurakuntaa sähköpostitse 20.8.2019 ja tahtoo vuokrasopimusehtojen
mukaisesti keskustella metsän ostosta. Alueella sijaitsee Satumetsä ja se on osa
matkailukohteen/kesäkahvila Metsänportin (om. Satumatka Productions) toimintaa ja se avautuu
jälleen ensi kesänä toukokuussa.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.11.2019 myydä Satumatka Productions yritykselle
Virolahden kirkolta tilasta 935-420-1-12 metsäpalstan n. 5.000 m2 vuonna 2010 Virolahden
seurakunnan tekemän vuokrasopimuksen perusteella hintaan 7.500 euroa lisättynä puuston arvolla.
Ostaja maksaa lohkomiskulut.
Esitys, talousjohtaja
Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Virolahden kirkonkylästä tilasta rekisterino
935-420-1-12 metsäpalstan myynnin n. 5.000 m2 Satumatka Productions yritykselle hintaan 7.500
euroa lisättynä puuston arvolla. Ostaja maksaa lohkomiskulut. Päätös alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Kvsto 7 §
Esitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy Virolahden kirkonkylän tilasta rekisterino 935-420-1-12 määräalan
myynnin n. 5.000 m2 Satumatka Productions yritykselle hintaan 7.500 euroa lisättynä puuston
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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arvolla 6.888 euroa. Ostaja maksaa lohkomiskulut. Päätös alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvsto 8 §
Kulmakiven seurakuntatalon ylimääräinen poisto
Knsto 33 §, 18.2.2020
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Kulmakiven seurakuntatalossa on sisäilmaongelmia. Vanhan viraston puoli on tyhjillään,
käyttökiellossa. Rakennuksen siinä osassa olivat mm. diakonian, lähetyssihteerin, lapsityön ja
keittiöhenkilöstön toimistotilat sekä kaksi kokoontumistilaa. Seurakuntatalon puolella myös alasali
on poistettu käytöstä. Rakennuksesta käytetään ainoastaan yläsali ja sen yhdessä olevaa
tarjoilutilaan ja keittiötä. Rakennuksen pinta-alasta on käyttökiellossa tai käyttämättä n. 75 %.
Seurakunnan omaa toimintaa ei ole enää ollenkaan Kulmakiven tiloissa. Kiinteistö on myynnissä.
Ylimääräisen poiston suuruudesta on keskusteltu tilintarkastajaan kanssa ja hänen ohjeensa on, että
ylimääräisen poiston jälkeen jäävä arvo vastaa mahdollisimman hyvin omaisuuden käyttöarvoa tai
tulonodotuksia.
Kulmakiven kirjanpitoarvo ennen ylimääräistä poistoa on reilut 1.300.000 euroa. Kirjanpitoarvo on
suuri, koska vuonna 2004 tehtiin iso peruskorjaus ja lisäosa vanhan virastotalon ja seurakuntatalon
välille.
Esitys, talousjohtaja
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 31.12.2019 Kulmakiven seurakuntatalon
ylimääräisen poisto 998.402,47 euroa.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Kvsto 8 §
Esitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy 31.12.2019 Kulmakiven seurakuntatalon ylimääräisen poiston
998.402,47 euroa.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kvsto 9 §
Metsäsuunnitelman hyväksyminen
Knsto 35 §, 18.2.2020
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 388
Haminan seurakunnalla on metsäsuunnitelma vuosille 2017-2026. Metsäsuunnitelma sisältää
metsää yhteensä 229,4 ha, joista metsämaata on 205,50 ha (kehityskelpoinen), joutomaata 14,8 ha,
kitumaata 3,2 ha, tonttimaata 1,2 ha ja muuta maata 4,7 ha (mm. hautausmaata). Alkupuustoa oli
31.521 m3, arvioitu hakkuumäärä 11.583 m3 ja siitä arvioitu kantoraha 426.236 € ja hoitotöiden
kustannus 59.475 €. Vuonna 2026 loppupuuston määrä olisi 30.402 m3.
Metsäsuunnitelman mukaan metsänhoitoyhdistys ehdottaa pystypuukauppoja Miehikkälän
Saivikkalaan Metsämäki tilalle (ensiharvennus) ja Virolahden Pappila tilalle (harvennushakkuu).
Puun myyntituloja kertyisi n. 20.000 € ja kustannuksia raivauksesta 2.356 €. Leimausselosteet
esityslistan liitteenä.

Ehdotus, talousjohtaja
Kirkkoneuvosto
a) keskustelee metsäsuunnitelmasta; aktiivisesta metsänhoidosta ja jatkuvasta metsän
kasvatuksesta ja
b) päättää ehdotetuista harvennushakkuista
c) esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy metsäsuunnitelman
Päätös
a) keskusteltiin metsäsuunnitelmasta ja erilaisista metsänhoitotavoista,
b) hyväksyttiin ehdotetut harvennushakkuut
c) esitettiin kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy metsäsuunnitelman
Metsäsuunnitelma on nähtävillä kokouksessa.
Kvsto 9 §
Esitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan metsäsuunnitelman.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvsto 10 §
Muut esille tulevat asiat
Kirkkoherra vastasi kysymyksen Miehikkälän siunausajoista.
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Kvsto 11 §
Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös
Merkittiin tiedoksi, että Markkulan leirikeskuksen kauppakirja on allekirjoitettu 5.3.2020.

Kvsto 12 §
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: 1-3, 4/1, 5/1, 10-12
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 kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Haminan seurakunta
Postiosoite:PL 77 49401 HAMINA
Telekopio☹05) 210 3022
Sähköposti:hamina.srk@hamina.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei
sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisu
n sisältö

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

VALITUSOSOITUS
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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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@om.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät :4/2, 5/2, 5/3,6,8,9,
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
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: mikkeli.tuomiokapituli@vl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 7

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
• Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon
asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä
hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

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

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

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
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Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista
hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
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.

Oikeudenkäyntimaksu

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

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto

