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Kokousaika  keskiviikko 22.12.2021 klo 17.30 – 18.28 
 
Kokouspaikka Someron seurakuntakeskus, Sali 2 
 
Läsnä   Knuutila Jaakko puheenjohtaja  
   
  Känkänen Petri jäsen 

Kärki Hanna-Liisa kn vpj 
Lehtinen Riitta  jäsen 
Manni Markku  jäsen  
Vasama-Kakko Kaisa jäsen 
Veikkola Heikki jäsen  
Lauren Leena  kv vpj 
Hintsa Lilli-Irmeli kappalainen 

 
 

Poissa  Hyytiäinen Petteri jäsen  
Lankinen Anu  jäsen 

  Noki Katja  jäsen 
Parviainen Kirsi sihteeri 
Pettersson Juho kv pj 

 
        
Käsitellyt asiat §§ 135-143 
 
    
Allekirjoitukset 
 

Jaakko Knuutila   
puheenjohtaja ja sihteeri   
     
     

      
 Tarkastus ja nähtävillä olo 

 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty  
 
  Somerolla 22.12.2021 
    
 

Riitta Lehtinen   Markku Manni 
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135 § 
KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5. pykälän mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on 

toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo 
käsiteltävistä asioista. 

 
 Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei 

ole mainittu kokouskutsussa. 
  
 Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen 

on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille 
neuvoston seuraavassa kokouksessa.  Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä 
suullisestikin (KJ 9:2). 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 17.12.2021 kirkkoneuvoston jäsenille.  

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 
saapuvilla (KL 7:4). 

  
  
 ESITYS:  Puheenjohtaja avaa kokouksen, sen jälkeen päätetään 

 kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. 
 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

Läsnä nimenhuudon mukaan oli 7/10 jäsentä. Anu Lankinen oli ilmoittanut 
esteestä ja Katja Noki oli ilmoittanut esteestä. 
Talouspäällikkö Kirsi Parviainen oli estynyt, joten kokouksen sihteerinä toimi 
puheenjohtaja Jaakko Knuutila. 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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136 § 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO 
 

Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.). Kirkkoneuvoston ohjesäännön (2:9 § 
3 mom.) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan 
tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. 
 
Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja 
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista koskeva 
vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä 
on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun viranomaisen 
pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen 
tarpeelliseksi.  
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston 
pöytäkirja. 
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai 
valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3) 

 
 ESITYS: 1) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestystä noudattaen 
  tarkastusvuorossa ovat Riitta Lehtinen ja Markku Manni. 
 

2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 22.12.2021 
kirkkoherranvirastossa.  
    

  3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron  
  seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-sivuilla 
  23.12.2021 alkaen.  
 
  Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella 
  ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 17.12.2021. - 6.1.2022.      
 

PÄÄTÖS: 1) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Lehtinen ja Markku Manni. 
 
 2-3) Esitys hyväksyttiin. 
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137 § 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
 ESITYS:  Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 
 

 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
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138 § 
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN JÄRJESTELYT 

 
Nuorisotyönohjaaja Lauri Marjamaa anoo virkavapautta ajalle 10.1.2022 –31.12.2022 
toisen työtehtävän hoitamista varten. 
 
Jos kirkkoneuvosto myöntää Lauri Marjamaalle virkavapauden, nuorisotyönohjaajan 
viransijaisuus on syytä laittaa auki määräaikaisena virkavapauden ajaksi. 
 
Tehtävänkuvaus nuorisotyönohjaajan virkaa varten tarkistetaan. Tehtävänkuvaus 
esityslistan liitteenä nro 1. 

 
LAVA: Nuorisotyönohjaajan valinnalla on oleellinen merkitys lapsiin ja nuoriin. 
 
ESITYS khra:  Kirkkoneuvosto 
 

1) myöntää Lauri Marjamaalle virkavapauden ajalle 10.1.2022 –

31.12.2022 sillä ehdolla, että virkaan löytyy sijainen. Jos sijaista ei 

löydy, Lauri Marjamaan on irtisanouduttava Someron seurakunnan 

nuorisotyönohjaajan virasta voidakseen hoitaa toista työtehtävää. 

Tällöin virka laitetaan auki vakituisena. 

2) hyväksyy nuorisotyönohjaajan virkaan pöytäkirjaan liitettävän liitteen 

mukaisen tehtävänkuvauksen ja päättää viran palkkaukseksi 

vaativuusryhmä 502 alarajan mukaisen kuukausipalkan.  

3) julistaa nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden haettavaksi välittömästi. 

Virka täytetään määräaikaisena 31.12.2022 asti. Hakijan tulee olla 

konfirmoitu, ev.lut. kirkon jäsen. Viranhaltijalta vaaditaan 

kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137) 2-3 §:n 

mukainen tutkinto ja opinnot (sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja tai 

humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK), 

nuorisotyönohjaaja) tai 4 §:n mukainen tutkinto ja opinnot. 

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten 

mukaiset tutkinnot tai koulutukset huomioidaan siten kuin 

säädöskokoelman nro:lla 137 julkaistun päätöksen 7 §:n 4 momentissa 

sanotaan. 

4)  

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan 

(KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa on 4 kuukauden 

koeaika. Viran hoitaminen edellyttää ajokorttia ja autoa. Hakuaika 

päättyy 21.1.2022 klo 16. Hakuilmoitus julkaistaan MOL:n sivuilla, evl-fi 

palvelussa, Oikotiellä ja seurakunnan internet-sivuillla. 

 
5) nimeää haastattelutyöryhmän valmistelemaan nuorisotyönohjaajan 

viransijaisuuden täyttöä.  

 
 

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/lainsaadanto/kirkon-saadoskokoelma/saadoskokoelma-nro-63/nro-137-kirkkohallituksen-paatos-nuorisotyonohjaajan-viran-haltijalta-ja-nuorisotyonohjaajan-tyota-paaasiallisena-tehtavanaan-tekevalta-viranhaltijalta-vaadittavasta-tutkinnosta
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PÄÄTÖS: 1-4) Esitys hyväksyttiin. 
 

5) Haastattelutyöryhmään nimettiin kirkkoherran lisäksi Kira Knuutila, 
Markku Manni, Kaisa Vasama-Kakko. Ryhmä käy hakemuksia läpi 26.1. klo 
12. 

 
 
  Tehtävänkuvaus pöytäkirjan liitteenä nro 1. 
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139 § 
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 

 
 ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi: 
 

1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat 
 

2) talouspäällikön päätöspöytäkirjat 
 

3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjat 
  
 
 PÄÄTÖS: 1-3) Päätöspöytäkirjoja ei ollut. 
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140 §  
MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
- Talouspäällikkö selvittää kirkon kameravalvonnan tilan.  
- Heikki Veikkola poistui tämän pykälän alussa. 
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141 §  
MUUTOKSENHAKUMENETTELY  
  
 ESITYS: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen 

 pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite nro 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142 § 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 
PÄÄTÖS:  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.28. 
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     Kn 22.12.2021 § 138 liite nro 1 
 

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän tehtävänkuvauslomake 

 

Tehtävänkuvaus 

tehtävän vaativuuden arviointia varten 

 

A. Tehtävän perustiedot 

Työnantaja/organisaatio: 
Someron seurakunta 

Tehtävä: 
nuorisotyönohjaaja 

Tehtävätunniste: 
100 

Yksikkö: 
 

Esimiehen 

tehtävänimike: 

Kirkkoherra 

B. Tehtävän yleiskuvaus 

1. Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite 

Ohjata varhaisnuoria ja nuoria seurakunnan toimintaan ja tarjota kristillisen elämänkatsomuksen 

mukaisia arvoja ja vaihtoehtoja. 

Erityisenä vastuualueena varhaisnuoriso- , nuoriso- ja rippikoulutyö. 

2. Tehtävän pääasiallinen sisältö 

- vastuu varhaisnuoriso- ja nuorisotyöstä, rippikoulutyön ja isostoiminnan organisointi, työn 

kehittäminen ja toteuttaminen 

- yhteistyö koulujen kanssa sekä yhteydenpito kaupungin nuoriso-, sosiaali- ja sivistystoimeen. 
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3. Muuta tehtävän sisällöstä 

- yhdyshenkilö Someron partiolaisiin 
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C. Vaativuuskriteerit  

1. Osaaminen 

Millaista osaamista tehtävän hoitamisessa tarvitaan? 

1 ☐  Työpaikalla tapahtuvan perehdyttämisen kautta hankittu osaaminen. 

2 ☐  Ammatillinen perustieto ja tehtäväalan tuntemus. 

3 ☐  Ammatillinen osaaminen. 

4 ☐  Yleensä ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja 

työkokemus. 

5 ☐  Yleensä teoreettinen koulutus tai tutkinto (esim. AMK) tai vastaava teoreettinen osaaminen 

ja työkokemus. 

6 ☒  Yleensä teoreettinen koulutus tai tutkinto (esim. AMK) tai vastaava teoreettinen osaaminen 

ja työkokemus. Tehtävä voi edellyttää erikoistumisopintoja. 

7 ☐  Yleensä ylemmän korkeakouluasteen koulutus tai tutkinto tai vastaava teoreettinen 

osaaminen ja työkokemus. 

8 ☐  Yleensä ylemmän korkeakouluasteen koulutus tai tutkinto tai vastaava teoreettinen 

osaaminen ja työkokemus. Tehtävä voi edellyttää erikoistumisopintoja. 

2. Vuorovaikutus 

Mikä on tehtävän vuorovaikutuksen sisältö ja sen tavoite? 

1 ☐ Vuorovaikutus oman tehtävän lähiympäristössä. 

2 ☐ Asiakastyö, jossa vuorovaikutus oman tehtävän lähiympäristössä. 

3 ☐ Asiantuntijavuorovaikutusta oman tehtävän lähiympäristössä. 

4 ☐ Oman alan asiantuntijavuorovaikutusta asiakkaisiin nähden. 

5 ☐ Erikoistunutta ammattiosaamista edellyttävä tehtävä, jossa oman alan 

asiantuntijavuorovaikutusta asiakkaisiin nähden tai esimiestehtävä, jossa perus- tai 

ammattiosaamista edellyttävää työtä tekeviä alaisia. 

6 ☒ Erityistä asiantuntijuutta edellyttävää vuorovaikutusta tai toimimista asiantuntijaryhmän työstä 

vastaavana. 

7 ☐ Erityistä asiantuntijuutta edellyttävää vuorovaikutusta tai suppean toiminnon tai vaativan 

osatoiminnon johtaminen, jolloin vuorovaikutuksen tavoitteena on toiminnon ohjaaminen. 

8 ☐ Johtava asiantuntija tai toiminnon johtaminen. Vuorovaikutuksen tavoite liittyy koko 

organisaation toiminnan suuntaamiseen tai turvaamiseen. 

9 ☐ Organisaation tai laajan toiminnon johtaminen. Vuorovaikutuksen tavoite liittyy koko 

organisaation toimintakykyyn. 
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3. Ohjaus 

Miten työtä ohjataan? 

1 ☐ Annetut menettelytavat 

2 ☐ Vaihtoehtoiset, mutta pääosin ohjeistetut tai säädellyt menettelytavat. 

3 ☒ Väljästi määritellyt tai omaa soveltamistaitoa edellyttävät, luovat menettelytavat. 

4 ☐ Toiminnon strategian toteuttaminen tehtävässä. 

5 ☐ Organisaation strategian toteuttaminen tehtävässä. 

4. Ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta 

Miten hankitaan tiedot toiminnalle tai ratkaisujen perusteiksi? 

1 ☐ Ongelmanratkaisu- ja tiedonhankintatilanteet ovat samanlaisia. 

2 ☐ Ongelmanratkaisutilanteet ovat samankaltaisia ja niille on tyypillistä työn lähiympäristöstä 

saatavan tiedon hankinta, käsittely ja yhdistely. 

3 ☒ Ongelmanratkaisutilanteet vaihtelevat, mutta niissä voidaan usein tukeutua aiempiin 

ratkaisumalleihin. Ratkaisujen tueksi on hankittava ja itsenäisesti analysoitava erikoistunutta 

taustatietoa. 

4 ☐ Ongelmaratkaisutilanteet pohjautuvat vaikeasti hahmotettaviin laajoihin kokonaisuuksiin ja 

lainalaisuuksiin ja sisältävät organisaation kannalta epävarmuuksia, jotka hallittava 

intuitiivisesti. 

5. Vastuu 

Millainen vastuu tai rooli tehtävässä on suhteessa toiminnan seurauksiin? 

1 ☐ Vastuu oman tehtävän hoitamisesta. 

2 ☐ Vastuu oman tehtävän hoitamisesta ja kehittämisestä. 

3 ☒ Vastuu tehtäväalan tai oman erityisalan hoitamisesta ja kehittämisestä. 

4 ☐ Vastuu toimintayksikön tai vaativan tehtäväalan hoitamisesta ja kehittämisestä. 

5 ☐ Vastuu toiminnon tai muun kokonaisuuden kehittämisestä tai johtamisesta. 

6 ☐ Vastuu laajan toiminnon tai muun vaativan kokonaisuuden kehittämisestä tai johtamisesta. 

7 ☐ Vastuu organisaation johtamisesta 

D. Erityinen peruste  
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E. Tehtävänkuvauksen käsittely 

Esimies ja työntekijä käsitelleet: 

 

Työnantaja hyväksynyt: 
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Someron seurakunta     Liite nro 2 

Kirkkoneuvosto  

22.12.2021 § 141 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 
 
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei 
voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  

 
Pöytäkirjan pykälät: 135-142 
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pöytäkirjan pykälät:  
  
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto 

 
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan 
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 
 
Pöytäkirjan pykälät:  

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon 

virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä 

oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus 

panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä 

sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen 

alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti). 

 
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran 

toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti). 

 
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen 

henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta; 

 
4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun 

toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti); 
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5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:  
 

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot 

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä 
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia 
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. 
Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:  
 
- 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut); 
- 150.000 € (rakennusurakat);  
- 400 000 € (hankintalain liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);  
- 300.000 € (hankintalain liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja  
- 500.000 € (käyttöoikeussopimukset).   

 
Pöytäkirjan pykälät:  
 
2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 
 
Someron seurakunta, kirkkoneuvosto 
Käyntiosoite: Härkäläntie 1, 31400 Somero 
Postiosoite: Härkäläntie 1, 31400 Somero 
Sähköposti: somero.seurakunta@evl.fi 
 
Pöytäkirjan pykälät: 111-113,116,119-122 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.  
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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä 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.  
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3 HANKINTAOIKAISU 

Hankintaoikaisun tekeminen  

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi 
tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132-135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan 
hankintayksikölle.  
 
Hankintayksikkö:  

Käyntiosoite: Someron seurakunta, kirkkoneuvosto 
Postiosoite: Härkäläntie 1, 31400 Somero 
Sähköposti: somero.seurakunta@evl.fi 

 
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön 
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 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 tietoliikenneyhteyksien 
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen 
viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai 
sähköisesti. 

Hankintaoikaisun 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.  

4 VALITUSOSOITUS  
 
4  a Kirkollis- ja hallintovalitukset 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 

Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 
 
Turun hallinto-oikeus  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku 
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku 
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  

Kirkollisvalitus alistusasiassa 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
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Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku 
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku 
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi 
 
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki 
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki 
Telekopio: 09 1802 350 
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 
 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  

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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.  
 

4 b  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 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 muuta 
ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta 
osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen 
edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. 
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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 hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.  

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA 

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava: 
– valittajan nimi ja yhteystiedot 

– postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää  

– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

– vaatimusten perustelut 

– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
valitusviranomaiselle. 
Valituksen liitteet 
Valitukseen on liitettävä: 
– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen  

– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 

ajankohdasta 

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse 
esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.  
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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. Sähköinen 
viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa 
tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 
7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun 
oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja 
markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


