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77 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja luki Päivän tunnussanaa ja avasi kokouksen.

78 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asialista on lähetetty 20.5.2020. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Ehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kokous todetttiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

79 §
Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus
Hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös
Hyväksyttiin lähetetty esityslista.

80 §
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Ehdotus
Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Outi Silander ja Jaana Suikkanen
Päätös
Päätettetiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Hyvönen ja Jaana Suikkanen.
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81 §
Nuorisotyönohjaajan viran työsuhteen alkamispäivämäärän muutos
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 5943888
Kirkkoneuvoston päätti kokouksessaan 5.5.2020 valita sosionomi (AMK) Miika Rokan nuorisotyönohjaajan avoinna olevaan virkaan osa-aikaisena määräajaksi 6.6.2020-5.6.2021. Miika Rokan
tällä hetkellä voimassa oleva kokoaikainen työsuhde päättyy 15.6.2020. Korjataan virkasuhteen
alkamisaika.
Esitys, talousjohtaja
Päätetään palkata avoinna olevaan nuorisotyönohjaajan virkaa hoitamaan sosionomi (AMK) Miika
Rokka ajalle 16.6.2020-5.6.2021 osa-aikaisesti, osa-aikaprosentti 80 %.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

82 §
Rippileirin maksut vuonna 2020
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 388
Koronapandemiasta johtuen rippileirien pituutta on jouduttu lyhentämään vuorokaudella. Aiemmin
leirin pituus oli maanantaista lauantaihin, nyt maanantaista perjantaihin. Kirkkoneuvosto on päättänyt rippileirin ruokamaksuksi 100 euroa. Kasvatustyön tiimin esityksestä asiasta on keskustelu.
Kasvatustyöstä vastaava pastori Anna Kinnunen ja talousjohtaja ovat tehneet ehdotuksen kirkkoneuvostolle, että ruokamaksua alennetaan 90 euroon.
Esitys, talousjohtaja
Päätetään, että rippileirin vuoden 2020 ruokamaksu on 90 euroa.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

83 §
Hakarannan vuokraus työntekijöille
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Hakaranta (hankittu seurakunnalle v. 1991) on seurakunnan omistama kesämökkikiinteistö
Veiklammen rannalla Kannusjärvellä ja rajoittuu Vehkarinteen leirikeskukseen, joka sijaitsee Valklammen rannalla. Seurakunnan työalat eivät tarvitse Hakarannan kiinteistöä. Kirkkovaltuusto on
kiinteistöstrategiassa linjannut, että Hakaranta on säilytettävien kiinteistöjen listalla.

Hakaranta mökki on vaatimattomasti varustettu ja siinä on sähköliittymä, mutta ei vesijohtoa, huussi ja rannassa hieman notkolleen painunut vaatimaton saunarakennus. Seurakunnalla ei ole mahdollisuuksia nykytilanteessa sijoittaa varoja Hakarannan kiinteistön vaatimattomien rakennusten kunnostamiseen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Mökin kunnosta ja nykysäädösten mukaisen harmaavesien imeytyskentän puuttumisen vuoksi
mökkiä on vuokrattu viime vuodet vain seurakunnan työntekijöille. Käyttö on ollut satunnaista.
Suurimman osan keväästä syksyyn mökki on tyhjillään. Mökin ja saunan rapistuminen ovat siinä
vaiheessa, että kohta on edessä ainakin saunan käyttökielto, ilmeisesti jossakin vaiheessa myös velvoite joko purkaa tai kunnostaa mökki ja sauna.
Mökkikiinteistön kiinteistövero ja sähkön käyttö sekä jätehuolto ovat olleet viime vuodet n. 500
€/v. Mökin vuokraaminen on tapahtunut Katrina-kalenterivarauksena. Laskutus on tullut käytön
mukaan, joko iltakäytöstä 10,01 € (sis. alv) tai vuorokausikäytöstä 25,20 € (sis. alv). Seurakunta on
vuokratuloa vastaan maksanut sähkölaskun, hankkinut polttopuut ja huolehtinut jätehuollosta sekä
puuceen tyhjennyksestä.
Kun tontilla ei ole seurakunnalle käyttöä, mutta sitä ei myydäkään, ratkaisu voisi olla se, että Haminan seurakunnan ne työntekijät, jotka haluaisivat vuokrata mökkiä, muodostaisivat ryhmän, joka
vuokraa mökin nimiinsä seurakunnalta suoraan kiinteistöön kohdistuvia välittömiä kuluja vastaan
määräajaksi, esimerkiksi viideksi vuodeksi kerrallaan. Viiden vuoden jälkeen sopimus voidaan uusia, jälleen viidellä vuodella, edellyttäen, että seurakunnalla ei ole kiinteistölle edelleenkään tarvetta
ja että vuokralaisiksi halukkaiksi voivat ilmoittautua tuolloin työssä olevat asiasta kiinnostuneet
työntekijät.
Kysely mielenkiinnosta Hakarannan mökin vuokraamista varten on lähetetty koko henkilöstölle
30.4., vastausajalla 15.5. saakka. Asiasta on kerrottu henkilöstölle Teams-aamupuurokokouksessa
29.4.2020.
Esitys, talousjohtaja
Päätetään vuokrata Hakarannan kiinteistö työntekijäryhmälle (Anna Kinnunen, Jaana Kivekäs, Anne Koivunen Katri Partanen ja Juha Tanska) viideksi vuodeksi alkaen 1.6.2020 seuraavilla ehdoilla:
- ryhmä maksaa Hakarannan palovakuutuksen ja kiinteistöveron sekä jätehuollon
- ryhmä maksaa sähkön käytön
- ryhmä sitoutuu pitämään tontin ja sillä sijaitsevat rakennukset omalla kustannuksellaan tyydyttävässä kunnossa ja vastaavat omalla kustannuksellaan mökin käytöstä aiheutuvat kulut
- sellaiset ennalta arvaamattomat investoinnit ja kiinteistöön kohdistuvat kulut, jotka tulevat
vuokralaisista riippumatta esimerkiksi rakennus- tai jätevesilain velvoitteista, pitäisi kuitenkin neuvotella yhdessä seurakunnan kanssa myös kulujen jakamisen osalta.
Päätös
Juha Tanska ei osallistunut asian käsittelyyn, koska hän oli yksi vuokralaisista ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Päätettiin hyväksyä Juha Tanskan osallisyysjääviys, ja varapuheenjohtaja Nina Janes johti keskustelua asian käsittelyn ajan.
Keskustelun aikana Jaana Suikkanen ehdotti, että vuokrasopimukseen tulee ehto, jolla sopimus voidaan purkaa ennen viiden vuoden määräajan täyttymistä. Ehdotusta ei kannatettu.
Esitys hyväksyttiin.
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84 §
Puun myynti Virolahdella ja Miehikkälässä
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Seurakunnan metsäsuunnitelman mukaisesti Metsänhoitoyhdistys Kaakko on pyytänyt tarjouksia
puukaupoista Virolahdella Pappila tilalta ja Miehikkälässä Metsämäki tilalta seuraavilta yrityksiltä:
- Hakemestarit Oy
- Versowood Oy
- UPM-Kymmene Oyj
- Stora Enso Oyj
- Metsäliitto Osuuskunta
Kaikilta muilta tuli tarjous, mutta Hakemestarit Oy ilmoitti, että ei jätä tarjousta. Metsänhoitoyhdistyksen saamat tarjoukset, jotka jaetaan myös esityslistan mukana, kuten myös kartat kuvioista:
1. Versowood Oy,
645 m3, 24.331,00 €, ei mainintaa ennakkomaksusta
2. UPM-Kymmene Oyj,
659 m3, 23.815,00 €, ei mainintaa ennakkomaksusta
3. Stora Enso Oyj,
660 m3, 21.160,50 €, ei mainintaa ennakkomaksusta, kantokäsittelystä kesäaikaisessa hakkuussa laskutetaan 0,25 €/m3
4. Metsäliitto Osuuskunta,
641 m3, 21.551,90 €, ennakkomaksu 3.800 €, 1 kk kuluttua
kaupan teosta
Esitys, talousjohtaja
Päätetään myydä puuta pystykauppana Virolahden Pappila tilasta 935-420-1-12 ja Miehikkälän
Metsämäki tilasta 489-411-8-62 Versowood Oy:lle metsänhoitoyhdistyksen kautta, puukaupan arvioitu koko 645 m3ja rahallinen arvo 24.331,00€.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

85 §
Hiilineutraalisuusavustus
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Kirkkohallitus myöntää seurakunnille hiilineutraalisuus avustuksia kahdessa vaiheessa. Vaihe B on
tarkoitettu 2.10.2019 alkaen suunnitteilla oleville järjestelmämuutoksille. Tähän hakuun on oikeutettu seurakuntatalouden omistamaan yksittäiseen kultturihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen
tai rakennuksiin kohdistuvat muutostyöt. Seurakunta on päättänyt muuttaa Simeon-talon lämmitysjärjestelmän käyttämään kaukolämpöä ja muutos koskee myös kulttuurihistoriallisesti arvokasta
Marian kirkkoa sekä Herran Kukkaroa. Avustuksen haku päättyy 1.7.2020. Alustavan tiedon mukaan isojen seurakuntien avustus olisi n. 5 % kustannuksista ja jaettavaa rahaa on käytössä 700.000
euroa.
Simeon-talon, Herran Kukkaron ja Marian kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen kustannusarvio
on 58.435 euroa, josta mahdollinen avustus olisi 2.921 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto

HAMINAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

26.5.2020 Sivu 6

Esitys, talousjohtaja
Päätetään anoa kirkkohallitukselta rakennusavustusta, joka koskee seurakuntakeskuksen (Simeontalo, Marian kirkko, Herran Kukkaro) lämpöjärjestelmän muutosta maakaasusta kaukolämpöön
(hiilineutraalisuusavustus).
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

86 §
Johanneksen kirkon kirkkohistoriallinen selvitys
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Johanneksen kirkon kirkkohistoriallisesta selvityksestä on saatu tarjous Arkkitehtitoimisto Hanna
Lyytiseltä. Tarjous jaetaan esityslistan mukana. Tarjouksen hinta on 14.000 – 18.000 € alv 0 %,
kattohinta 20.000 € alv 0 % ja se sisältää arkistoselvityksen (arvio 50 h), nykytilanteen inventointi
ja dokumentointi (arvio 50 h), rakennusvaiheet (arvio 50 h) ja raportointi ja johtopäätökset (arvio
100 h). Tarjous on voimassa 4.6.2020 asti. Kirkkohallitus ja museovirasto edellyttävät, että rakennushistoriallinen selvitys on tehty.
Esitys, talousjohtaja
Päätetään hyväksyä Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytisen tarjous kirkkohistoriallisesta selvityksestä
Johanneksen kirkon muutostöitä varten kattohintaan 20.000 euroa alv 0 %.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

87 §
Kulmakiven ja Skipparin myynti
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Kulmakivi ja Skippari, jotka sijaitsevat samalla tontilla osoitteissa Mannerheimintie 12 ja Rautatienkatu 5, kiinteistötunnus 075-1-30-4, ovat seurakunnan kiinteistöstrategiassa myytävien kohteiden listalla.
Kulmakiven seurakuntatalo koostuu kahdesta rakennuksesta, entisestä seurakuntatalosta, joka valmistunut vuonna 1959 ja virastotalosta (entinen pappila) joka valmistunut v. 1936. Rakennukset
ovat peruskorjauksessa 2004 yhdistetty toisiinsa. Kulmakivessä on todettu sisäilmaongelma. Rakennuksessa on tehty laajat kuntotutkimukset ja niiden perusteella arvioidut korjauskustannukset
ovat n. 1,8 milj.euroa. Seurakunnan taloudelliset resurssit eivät riitä korjauksiin. Kulmakivestä ovat
seurakunnan omat toiminnot siirtyneet muualle. Seurakunta on asettanut kiinteistön käyttökieltoon
lähes kokonaan, ainoastaan yläsalia ja keittiötä vuokrataan mm. muistotilaisuuksiin ym. perhejuhliin ja erilaisten yhdistysten käyttöön.
Samalla tontilla sijaitsee myös Skippari niminen puurakennus, joka on valmistunut v. 1926. Rakennuksessa on alun perin ollut kaksi asuntoa, nykyään toinen puoli on tyhjillään ja toisessa toimii läPöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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hetys- ja vapaaehtoistyön kokoontumistila, työpaja ja puoti. Kiinteistö on suhteellisen hyvässä kunnossa.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.1.2020 laittaa Kulmakiven ja Skipparin myyntiin. Myyntiilmoitus julkaistiin paikallisessa lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla. Määräaikaan 26.2.2020 klo
12 mennessä saimme yhden tarjouksen. Simo ja Marja Berlin/Elävä Toivo ry:n tarjous kiinteistöstä
irtaimistoineen oli 20.000 euroa. He aikovat kunnostaa rakennukset ja jatkaa omaa toimintaa tiloissa. Heidän yhdistyksen toimintaan kuuluu mm. narkomaamien auttaminen uuteen, päihteettömään
elämään. Tarkoitus on tarjota vuoden kuntoutusohjelman läpikäyneille henkilöille jatkopaikkaa
Kulmakivessä ja Skipparissa, jossa henkilöt voisivat asua ja tehdä palkkatyötä (remontti ja avustaminen yhdistyksen toiminnassa). He myös vuokraisivat tiloja edelleen yksityisille henkilöille ja
yhdistyksille. Simo ja Marja Berlinin kanssa on neuvoteltu useampaan otteeseen Kulmakiven ja
Skipparin myynnistä ja rakennusten mahdollisesta yhteiskäytöstä seurakunnan kanssa. Myös kauppahinnasta on neuvoteltu.
Kiinteistövälittäjä Teija Karnaatun arvion mukaan kiinteistön arvo on 70.000 euroa +/- 10 %.
Elävä Toivo ry:n on jättänyt 22.5.2020 uuden tarjouksen, jossa kiinteistön hinta irtaimistoineen on
50.000 euroa.
Kiinteistötyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 25.5.2020 ja puoltaa kiinteistön myyntiä.
Esitys
Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se
a) päättää myydä Kulmakiven ja Skipparin kiinteistön 075-1-30-4 Elävä Toivo ry:lle hintaan
50.000 euroa. Seurakunta tekee esisopimuksen ostajan kanssa, että ostaja pystyy aloittamaan
remontin ennen kuin kirkkohallitus on vahvistanut kaupan. Kaupassa seurakunta jäisi vuokralle Skipparin Mannerheimintien puoleiseen päätyyn ja lisäksi seurakunta maksaisi työttömien ruokailun käyttökulut ja lisäksi seurakunnan arkisto jäisi Kulmakiveen.
a) päättää KL 14 luvun 4 §:n mukaan alistaa päätöksen, koska se koskee seurakunnan kiinteän
omaisuuden myymistä, kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös
Keskustelun aikana Jaana Suikkanen ehdotti, että asia siirretään jatkovalmisteluun. Ehdotusta ei
kannatettu.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Jaana Suikkanen jätti eriävän mielipiteen asiasta. Kirjallinen
eriävä mielipide liitetään pöytäkirjaan.

88 §
Vuoden 2021 talousarvion perusteet
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Seurakunnan tämän vuoden talouden kehitystä on vaikea ennustaa. Seurakunnan talous on riippuvainen verotuloista ja ne muodostuvat työllisyystilanteesta eli kuinka paljon palkansaajat ansaitsevat ja maksavat palkastaaveroa. Nyt koronapandemian takia alueen yritysten tulevia lomautuksia ja
niiden pituuksia eikä mahdollisia irtisanomisia tiedetä, joten ei tiedetä myöskään miten paljon verotulot vähenevät tänä vuonna. Ensi vuosi on vielä haasteellisempi ennustaa. Verotulojen kertymää
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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pitää odottaa ainakin kesäkuun loppuun asti, jotta voidaan arvioida tulevaa kehitystä. Vuoden 2018
ennusteen mukaan.
Talouarvio vuodelle 2021 joudutaan joka tapauksessa tekemään ja hyväksymään viimeistään joulukuussa 2020, jopa vaillinaisin ja puutteellisin tiedoin. Mikäli ensi vuonna näyttää, että talousarvio ei
pidä ollenkaan paikkaansa, sitä voidaan muuttaa talousarviovuoden aikana.
Esitys, talousjohtaja
Päätetään valtuuttaa talousjohtaja antamaan vuoden 2021 taloussuunnittelun ohjeet työaloille sen
jälkeen kun kesäkuun verotulot on julkistettu ja tiedetään miten poikkeusolojen tilanne jatkuu vai
onko yhteiskunta palautunut normaaliksi. Seurakunnalla on silloin myös kirkkohallituksen ohjeistus
käytettävissä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

89 §
Muut esille tulevat asiat
Päätös
Seuraavat kokoukset 22.7.2020 klo 15.30 (ennen sitä hautausmaakatselmus) ja 8.9.2020 klo 15.30.

90 §
Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Esitys
Merkitään tiedoksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 28.4.-19.5.2020.
Päätös
Merkittiin viranhaltijapäätökset tiedoksi.

91 §
Tiedoksi merkittävät asiat
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 13.5.2020 päättänyt lausuntonaan puoltaa
Haminan seurakunnan kirkkovaltuuston 10.3.2020, 7 § tekemän päätöksen vahvistamista. Päätöksellä on myyty määräala Virolahden kunnassa sijaitsevasta tilasta Pappila (kiinteistötunnus 935420-1-12) Satumatka Productions toiminimelle 14.388 euron kauppahintaan ja lähettää asiakirjat
edelleen kirkkohallituksen käsiteltäväksi
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään lauantaina 10.10.2020.
Koulutus on tarkoitettu kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen, kappeli-, seurakunta-, alueneuvostojen
jäsenille sekä hallinnon ja talouden työntekijöille ja kirkkoherroille.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Osallistumismaksu 65 €, ilmoittautumisajan jälkeen, mikäli tilaa on 85 €. Hinta sisältää kahdet kahvit ja lounaan. Kouluttaja Margit Peltovirta, Seurakuntaopisto,
margt.peltovirta@seurakuntaopisto.fi ja dekaani Marko Marttila, Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, marko.marttila@evl.fi
Ilmoittautuminen 24.9.2020 mennessä Tarkemmat tiedot jaetaan esityslistan mukana.
BusinessFinland on hyväksynyt seurakunnan avustushakemuksen Virolahden kirkon uusiutuvan
energian käytön hankkeen. Hankkeen kustannusarvio laitteista asennuksineen on 35.000 euroa ja
avustus siitä on 15 % yhteensä 5.250 euroa. Avustus myönnetään toteutuneiden kustannusten mukaan.
Mikä muuttuu 1.6. 2020 alkaen seurakunnassa
- hygienia ja turvavälit otetaan kaikessa huomioon
- jumalanpalvelukset alkavat normaalisti, max 500 henkilöä huomioiden turvavälit
- toimistot avautuvat 1.6.2020
- papit osallistuvat muistotilaisuuteen
- yksityistilaisuuksissa max 50 henkilöä
- kipeinä ei saa tulla työhön tai tilaisuuksiin
- pienryhmät eivät kokoonnu
- lapsilla ja varhaisnuorilla leiripäiviä
- rippikoulut heinä-elokuussa viikoilla 31-32
- striimaukset jatkuvat Marian kirkosta
- toivomus, että riskiryhmät seuraisivat jumalanpalvelusta verkossa
Esitys, talousjohtaja
Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.
Päätös
Merkittiin saadut selvitykset tiedoksi.
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92 §
Muutoksenhaku
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
26.5.2020

Pöytäkirjan pykälä
77-92

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: 77-80,87,89,90-92
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:81-85,88
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin 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
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 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: 86

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 82-85,88
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. 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.

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
1
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Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen 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
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
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 .
Valitusaika
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

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:

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 lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä.
.

Valituskirjelmä
Valitusasiakirjojen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois-
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toimittaminen

sa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

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 €. Käsittelymaksu 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.
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