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Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu
Siuntio 28.3.2021

Seurakuntaneuvoston kokouksessa 28.3.2022, tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 30.3.2022-14.4.2022, klo 9.00-12.00 (ti-ke).
Paikka ja aika

Salla Poropudas
Puheenjohtaja
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Käsiteltävät asiat
§19

Lausunto Espoon tuomiokapitulille kirkkoherra Mirja Miettisen opintovapaaanomuksen liitteeksi

§20

Diakonian viran täyttäminen

§21

Hiippakunnallisen kolehdin siirtyminen

§22

Tiedoksi
-

Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Kirkkoherran päätökset 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022 ja 6/2022

§23

Pöytäkirjan tarkastaminen

§24

Kokouksen päätös ja valitusosoite
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Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle 21.3.2022 lähetetyllä ilmoituksella. Kokouskutsu on toimitettu
kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat
ääntenlaskijoina.
Päätösesitys Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valitaan varsinaisella kokouspaikalla olevat
kaksi henkilöä, Sulo Tikka ja Ritva Konttinen.
Kokouksen työjärjestys
Päätösesitys Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin
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Lausunto Espoon tuomiokapitulille kirkkoherra Mirja Miettisen opintovapaaanomuksen liitteeksi

Esittely/Salla Poropudas
Kirkkoherra Mirja Miettinen anoo Espoon tuomiokapitulilta opintovapaata opintovapaalain
ja -asetuksen mukaisesti 21.3.2022 lähetetyllä anomuksella:
Espoon tuomiokapitulille
OPINTOVAPAA-ANOMUS

Anon virkavapaata opintovapaata varten Siuntion suomalaisen seurakunnan kirkkoherran
virasta 1.8.2022 – 5.6.2023. Minulle on aiemmin myönnetty opintovapaata 10.1. –
30.6.2022. Seurakunnasta lähetetään teille seurakuntaneuvoston lausunto, kun sen kokous
28.3.2022 on pidetty.
Anon samalla, vuosilomaa pidettäväksi 1.7. – 31.7.2022 (yhteensä 23 vuosilomapäivää).
Ilmoitan seurakuntaneuvostolle säästäväni vuosilomakertymästä jäljelle jäävät 10
vuosilomapäivää pidettäväksi seuraavalla lomakaudella.
Olen opiskellut tämänhetkisen opintovapaani aikana Jyväskylän yliopiston avoimen
yliopiston tarjoamia henkilöstöjohtamisen perusopintoja (27 op) ammatillisena
lisäkoulutuksena. Laajennan opintojani liiketoimintaosaamisen perusopintoihin, jotka ovat
henkilöstöjohtamisen perusopintojen tavoin osa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa.
Opinnot ovat verkko-opintoja.
Opinnot sisältävät seuraavat opinnot:
YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)
YJOA3110 Strategic Management (6 op)
YCCA2160 Vuorovaikutus työorganisaatiossa (5 op)
YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op)
Yhteensä 40 op
21.3.2022
Mirja Miettinen
Päätösesitys/Salla Poropudas
1) Seurakuntaneuvosto lausuu kirkkoherra Mirja Miettisen opintovapaa-anomuksesta
seuraavaa: Seurakuntaneuvosto puoltaa kirkkoherran opintovapaan hyväksymistä
anomuksen mukaisesti suoritettavien opintojen ollessa hyödyksi itselleen sekä
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seurakunnalle että kirkkoherralle itselleen. Näihin opintoihin Miettinen ei tarvitse
kirkon sähköpostia, eikä kannettavaa tietokonetta.
2) Lisäksi kirjataan tiedoksi Mirja Miettisen anomus tuomiokapitulille loman pitämisestä
1.7. – 31.7.2022 (yhteensä 23 vuosilomapäivää) sekä vuosilomakertymän jäljelle
jäävien 10 vuosilomapäivän siirtymisestä pidettäväksi seuraavalla lomakaudella.
Päätös

1) Seurakuntaneuvosto lausuu kirkkoherra Mirja Miettisen opintovapaa-anomuksesta
seuraavaa: Seurakuntaneuvosto puoltaa kirkkoherran opintovapaan hyväksymistä
anomuksen mukaisesti suoritettavien opintojen ollessa hyödyksi kirkkoherralle itselleen
sekä osin pitkällä tähtäimellä myös seurakunnalle.
2) Lisäksi kirjataan tiedoksi Mirja Miettisen anomus tuomiokapitulille loman pitämisestä
1.7. – 31.7.2022 (yhteensä 23 vuosilomapäivää) sekä vuosilomakertymän jäljelle jäävien 10
vuosilomapäivän siirtymisestä pidettäväksi seuraavalla lomakaudella.
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Diakonian viran täyttäminen

Esittely/Salla Poropudas
Ilmoitus avoimesta diakonian virasta annettiin 24.1.2022 seurakunnan ilmoitustaululla ja
Oikotie -palvelussa, osoitteessa oikotie.fi.
Hakemuksia tuli määräaikaan 8.2.2022 mennessä kaksi. Virantäyttöä varten asetettu
työryhmä päätti jatkaa hakuaikaa kokouksessaan 10.2.2022. Hakuaikaa jatkettiin
25.2.2022 asti. Ohessa hakuilmoitus:
Diakonian virka
Virka täytetään sopimuksen mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Virka sisältää noin puolet diakoniatyötä, jossa erityispainopiste on perhetyössä. Viran tehtäviin
kuuluu myös nuoriso- ja rippikoulutyötä, vapaaehtoistyön ja kylän tapahtumien koordinointia sekä
jumalanpalveluselämään osallistumista. Työ sisältää ilta-, viikonloppu- ja leirityötä.
Odotamme sinulta oma-aloitteisuutta, reipasta työotetta ja valmiutta innostua ja innostaa
seurakuntalaisia toimimaan seurakunnassa. Yhteistyö kunnan ja muiden toimijoiden kanssa on
luonteva osa työtämme pienellä paikkakunnalla. Tästä syystä edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja
verkostoitumistaitoja. Monipuolinen tehtävänkuva vaatii sitoutumista työhön ja seurakuntaan.
Kokemus erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja projektityöskentelystä sekä oman auton
käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.
Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, jolla on kirkon
säädöskokoelman nro 141 mukainen pätevyys kirkon diakonian virkaan. Virkaan valittavalta
edellytetään erinomaista suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsinkielen
tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen
rikosrekisteriote.
Viran palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 503 mukainen
(peruspalkka 2551,60 euroa/kk). Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perusteella määräytyvää
kokemuslisää. Virka täytetään sopimuksen mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa.
Lisätietoja antavat:
vs. kirkkoherra Salla Poropudas 0400 610 492, salla.poropudas@evl.fi
vs. seurakuntapastori Miika Koskela 040 183 0812, miika.koskela@evl.fi
Hakemukset tulee lähettää 25.2.2022 klo 16 mennessä sähköpostitse
osoitteella salla.poropudas@evl.fi TAI postitse osoitteella Siuntion suomalainen seurakunta,
Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio KK. Kuoreen merkintä ”diakonian virka”. Aiemmat hakemukset
huomioidaan! Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään 8.3.2022 klo 18 alkaen
Capellassa (Flemingintie 2, 02580 Siuntio) tai tilanteen vaatiessa etäyhteydellä.
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Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli viisi. Kaksi hakijaa kuitenkin ilmoitti vetävänsä
hakemuksensa pois saatuaan töitä muualta.
Valintatyöryhmä kokoontui 28.2.2022 ja päätti kutsua haastatteluihin
8.3.2022 klo 18 Irma Hauskan (Capella)
8.3.2022 klo 19 Paula Piiraisen (Capella)
8.3.2022 klo 20 Eeva-Liisa Halmemiehen (Teams- videopuhelu)
Kokouksessaan 17.3.2022 valintatyöryhmä totesi, että kaikki hakijat omasivat muodollisen
pätevyyden virkaan sekä viran hoitamisen kannalta kiinnostavia ominaisuuksia, osaamista
ja kokemusta. Piiraisen ja Halmemiehen arvioitiin kuitenkin omaavan enemmän kokemusta
perheiden kanssa tehtävästä työstä, joka on viran diakonisena painopisteenä.
Valintatyöryhmä päätti jatkaa valintaprosessia Paula Piiraisen ja Eeva-Liisa Halmemiehen
kanssa. Lisäksi työryhmä päätti kutsua videopuhelun kautta haastatellun Eeva-Liisa
Halmemiehen vielä lisähaastatteluun paikanpäälle Siuntioon, voidakseen arvioida
hakuilmoituksessa kirjattuja vuorovaikutukseen liittyviä ominaisuuksia paremmin.
Hakuprosessin perusteella Halmemiehen ja Piiraisen todettiin molempien osoittaneen
hakuprosessissa hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, oma-aloitteisuutta, reipasta
työotetta sekä valmiutta innostua ja innostaa seurakuntalaisia. Hakijoista Halmemiehellä oli
pidempi ja monipuolisempi kokemus diakoniatyöstä. Hänellä oli myös työkokemusta
diakonisesta perhetyöstä ja rippikoulutyöstä. Piirainen oli työskennellyt perhesosiaalityössä
ja tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Piiraisella ei kuitenkaan ollut suoranaista kokemusta
diakonisesta perhetyöstä tai rippikoulutyöstä. Molemmilla hakijoilla oli kokemusta
tapahtumien järjestämisestä. Tämän osalta Piiraisella oli enemmän kokemusta tapahtumien
mainostamisesta ja viestinnästä. Kumpikin hakijoista osoitti halua sitoutua työhön ja
seurakuntaan. Lisäksi kummallakin hakijalla oli valmius käyttää autoa.
Kokouksessaan 24.3.2022 valintatyöryhmä päätyi esittämään yksimielisesti diakonian
virkaan Eeva-Liisa Halmemiestä. Perusteluina työryhmä mainitsi Halmemiehen osoittaman
laaja-alaisen diakoniatyön osaamisen, kokemuksen diakonisesta perhetyöstä ja
rippikoulutyöstä sekä kypsyyden vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa.

Päätösesitys/ Salla Poropudas
Valitaan diakonian virkaan Eeva-Liisa Halmemies. Varalle valitaan Paula Piirainen.
Valintaperusteena on valintatyöryhmän yksimielinen esitys, joka perustuu Halmemiehen
osoittamaan laaja-alaiseen diakoniatyön osaamiseen, kokemukseen diakonisesta
perhetyöstä ja rippikoulutyöstä sekä kypsyydestä vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa.
Virkaan sisältyy kuuden kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee
esittää alkuperäiset tai oikeaksi todistelut todistukset tutkinnosta ja työkokemuksesta,
lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote. Vs. kirkkoherra Salla Poropudas ilmoittaa valinnasta
kokouksen jälkeen asianosaisille.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.
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Hiippakunnallisen kolehdin siirtyminen

Esittely/Salla Poropudas
Kirkkohallitus antoi yleiskirjeessään nro 8/2022 (1.3.2022) suosituksen kolehdin
keräämisestä ukrainalaisten tueksi esimerkiksi 6.3. tai 20.3., jolloin ei ole muita
Kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehtikohteita. Hiippakuntadekaani Kai
Peltonen lähestyi tuomiokapitulin puolesta Espoon hiippakunnan kirkkoherroja 4.3.2022
lähettämässään sähköpostissa ja suositteli kaikkia hiippakunnan seurakuntia keräämään
kolehdin ukrainalaisten hyväksi 6.3.2022 viettävissä messuissa. Siuntion suomalaisessa
seurakunnassa toimittiin tuomiokapitulin ohjeistuksen mukaisesti.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli oli aiemmin määrännyt, että seurakunnissa kannetaan
6.3.2022 hiippakunnallinen kolehti tuomiokapitulin osoittamaan tarkoitukseen. Tässä
poikkeuksellisessa tilanteessa tuomiokapitulin määräämä kolehti oli mahdollista siirtää
myöhempään ajankohtaan, jonka seurakunta itse määrittää. Tuomiokapituli suositti, että
siirtyvä hiippakunnallinen kolehti tuomiokapitulin osoittamaan tarkoitukseen kannetaan
seurakunnissa ilman tarpeetonta viivytystä ja, mikäli mahdollista, viimeistään 31.7.2022.

Päätösesitys/Salla Poropudas
Siirretään hiippakunnallinen kolehti kerättäväksi su 31.7. Kirkastussunnuntaina (Kristuksen
kirkastumisen päivä). Seurakuntaneuvoston kokouksessaan 16.3.2022 tekemän päätöksen
mukaisesti tällöin oli tarkoitus kerätä kolehti Medialähetys Sanansaattajille. Koska
Medialähetys Sanansaattajien toimintaa on tuettu jo 13.3. kerätyssä kolehdissa, voidaan
tämä ratkaisu tehdä ilman, että kyseisen järjestön toiminta kärsii kohtuuttomasti.
Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

§22

Tiedoksi
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
11/2022Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2022
11/2022 liiteHallinnonalan ohje Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
kunniamerkkiehdotusten valmistelusta
10/2022Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista seurakuntien toimintaan
9/2022Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen seurakunnissa
8/2022Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksi
7/2022Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
7/2022 liiteKirkon säädöskokoelma nro 156-2022 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys
tietoturvapolitiikasta
6/2022Päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia
todistuksia
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6/2022 liiteKirkon säädöskokoelma nro 155-2022 Kirkkohallituksen päätös yhtenäisistä
toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia
Kirkkoherranpäätökset
Päätös avustaa ehtoollisella 2/2022
Päätös palkkioiden maksamisesta 3/2022
Päätös lomista 4/2022
Päätös kolehdin siirtämisestä 5/2022
Päätös lomista 6/2022
Päätösesitys/ Salla Poropudas
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Päätettiin merkitä tiedoksi.
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Pöytäkirjan tarkastaminen

Esittely/Salla Poropudas
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa, jotta se saa lainvoimansa välittömästi kokouksen
jälkeen.

Päätösesitys/Salla Poropudas
Pöytäkirja tarkastetaan kokonaisuudessaan kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

§24

Kokouksen päätös ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.12.

SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
seurakuntaneuvosto
28.3.2022

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: §19, §21, §22, §23, §24
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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: §20

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 24 luvun 14 §:n 1 momentin 5, 9 ja 10 kohtien,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 momentin,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin,
4. kirkkolain 6 luvun 72 §:n (päätökseen ei saa valittamalla tai oikaisuvaatimuksin hakea
muutosta viranhaltija, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai
sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa,
eikä myöskään työsuhteessa oleva työntekijä. Muussa tapauksessa asianosainen
voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa sen tiedoksisaamisesta.
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: -

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom.
nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia
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kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan,
mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.

Pöytäkirjan pykälät: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati-

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

musviranomainen ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

• Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Postiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Käyntiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Sähköposti: siuntion.suomenkielinen@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä tai kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. 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 aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
silloin, kun se on vastaanottajan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan
käsitellä.

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut), 150.000 €
(rakennusurakat) ja 500.000 € (käyttöoikeussopimukset)
1
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– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoik
aisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
(Hankintalaki 132-135 §).

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
• Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Postiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Käyntiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Sähköposti: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio

Pöytäkirjan pykälät: -

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä tai kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Hankintaoikaisun 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 silloin, kun se on vastaanottajan käytettävissä
tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Hankintaoik
aisun 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.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Helsingin hallinto-oikeus
Osoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti:
helsinki.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: -

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: -

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 27

Valitusaika
30 päivää

Postiosoite: PL 203, 02771 Espoo
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Espoo
Sähköposti: espoo.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30 päivää
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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). 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.

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: Osoite:
Telekopio:

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 56 43314

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista,
tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
Muutoksenhaku- tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
ajan laskeminen kolmantena päivänä sähköisen tiedoksiannon lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa
(548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa
hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli 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. Valitusasiakirjojen on saavuttava perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
Oikeudenkäyntimaksu oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2000 euroa tai
500 euroa (yksityishenkilö), jollei laista muuta johdu.

SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

28.3.2022

Pöytäkirja 4/2022
§ 19 - §24
18

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

