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PÖYTÄKIRJA 

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 

 

Aika 7. toukokuuta 2018 klo 18 – 19.45 

Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 

 

Läsnä  
Matti Poutiainen, puheenjohtaja 
 
Lari Ahokas 
Viivi Ali-Löytty 
Maaria Apajalahti 
Liisa Elovainio 
Jorma Hentilä 
Miikka Hietaranta 
Juha-Pekka Hippi 
Leena Kontula 
Tarja Kotkavuo                            Tomi Riihimäki 
Petri Laaksonen       
Anna Mäkituomas 
Riitta Niinivaara 
Anna Palmunen 
Lauri Pohjanvirta 
Kaija Salmela 
Anna-Maria Soininvaara 
 

 

Muut 
Henna Markkanen sihteeri 

 
Heidi Palo §5 
 
Pertti Simola §5 
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ALLEKIRJOITUKSET 
 

 

 

 

 

Matti Poutiainen   Henna Markkanen 

 

 

 

Leena Kontula   Juha-Pekka Hippi 
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1 §  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

  

2 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 §  Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 

4 §  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoitten valinta 

Seurakuntaneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi 
Juha-Pekka Hipin ja Leena Kontulan. 
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5 § Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran vaali 

 

Päätösehdotus 

  

Seurakuntaneuvosto valitsee Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherran virkaan Marja Heltelän.  

Käsittely 

  

MPS Career Oy:n soveltuvuusarvioija Heidi Palo esitteli 
soveltuvuusarvioinnin. 

 

Valmisteluryhmän puheenjohtaja Liisa Elovainio esitteli valmistelutyöryhmän 
työskentelyä. 

 

Puheenjohtaja avasi asiasta keskustelun. Seurakuntaneuvosto kävi 
keskustelun haastatteluun kutsuttujen vertailusta, valmisteluryhmän 
esityksestä ja soveltuvuusarvioinnista. 

 

Päätösesitykseen ei tullut vastaesitystä, joten puheenjohtajan esitys tuli 
asian yksimieliseksi päätökseksi. 

 

.Päätös 

 

Esityksen mukaan. Tämä kohta tarkastettiin kokouksessa. 

 

Selostus 

    Esittelijänä kirkkoherra Matti Poutiainen. Esittely perustuu vaalin   
    valmisteluryhmän esitykseen. 

 

Valmisteluryhmän esitys ja perustelut 

 

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto asetti vaalia varten 

valmisteluryhmän, jonka puheenjohtajana toimii Liisa Elovainio ja jäseninä 

Lari Ahokas, Viivi Ali-Löytty, Maaria Apajalahti, Jorma Hentilä ja Leena 

Kontula.  

Vaalin valmistelijaksi tuomiokapituli määräsi istunnossaan 20.12.2017 

rovasti Pertti Simolan.  

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 15.1.2018, että 

seurakuntaneuvosto valitsee haastatteluun kutsuttavat. 

Seurakuntaneuvosto määritteli kokouksessaan 27.11.2017 viran 

erityistarpeet seuraavalla tavalla:  
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Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa ja henkilöstöä 

sekä vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudesta yhdessä 

seurakuntaneuvoston kanssa.  

Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran tehtäviin liittyvät myös 

tuomiorovastin tehtävät. 

 

Kirkkoherralta edellytetään 

- syvää teologista ymmärrystä kirkkomme uskosta ja sen 

soveltamisesta tulevaisuuden haasteissa sekä kykyä edistää 

ekumeniaa ja uskontojen välistä dialogia 

- halua toimia avarakatseisen ja yhdenvertaisuutta edistävän 

seurakunnan kasvoina 

- kokemusta ja taitoa suuren seurakunnan johtamisesta muuttuvassa 

toimintaympäristössä  

- vahvaa henkilöstö- ja taloushallinnon osaamista 

- kykyä ja taitoa verkostoitua yhteiskunnan ja kirkon toimijoiden 

kanssa 

- kirkon hallinnon tuntemusta sekä kokonaiskirkollisella että 

paikallisella tasolla 

- innovatiivisuutta ja kykyä luoda edellytyksiä seurakuntalaisten 

aktiiviselle osallistumiselle toiminnan järjestämiseen 

- erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. 

Virkaan oli 9 hakijaa. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut 

hakijoista 7.3.2018 KJ 6:16, 3 mom. mukaisen lausunnon. Lausunnossa 

todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä 

haettavana olevaan virkaan. Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat 

virkaan kelpoisiksi.  

 

Lausuntoa varten tuomiokapitulin asettama työryhmä on haastatellut kaikki 

hakijat. Lausunnossa kuvataan hakijoiden koulutus ja työkokemus sekä 

arvioidaan heitä taidon, kyvyn ja seurakuntaneuvoston määrittelemien viran 

erityistarpeiden perusteella. Lausunto on hyvin valmisteltu ja perusteltu. 

Lausunto toimii lainsäädännön edellyttämänä hakijoiden ansiovertailuna. 

Lausunnossa tuomiokapituli jakoi hakijat kolmeen ryhmään, joita kuvataan 

seuraavilla ilmaisuilla: 

Täyttävät erinomaisesti viran erityiset tarpeet (3 hakijaa) 

Täyttävät hyvin viran erityiset tarpeet (3 hakijaa) 

Täyttävät kohtalaisesti viran erityiset tarpeet (3 hakijaa) 

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 26.3.2018, että hakijoista 

kutsutaan haastatteluun Marja Heltelä, Martti Häkkänen ja Reijo 

Liimatainen. 

Tuomiokapituli on lausunnossaan sijoittanut heidät ensimmäiseen 
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ryhmään, joka täyttää erinomaisesti viran erityiset tarpeet. Heillä on pitkä 

kokemus kirkkoherranviran hoidosta, toimimisesta seurakuntayhtymässä ja 

runsaasti kokemusta seurakuntien toiminnasta Helsingissä.  

 

Valmisteluryhmä haastatteli haastatteluun kutsutut hakijat 

seurakuntaneuvoston läsnä ollessa 9.4.2018. Haastattelukysymykset 

liittyivät kirkkoherran viran hoitamiseen, johtamiseen ja 

seurakuntaneuvoston määrittelemiin viran erityisiin tarpeisiin.  

 

Tuomiokirkon kryptassa järjestettiin haastatteluun kutsutuille 

yhteishaastattelu 23.4.2018. Tilaisuus oli seurakuntalaisille avoin. He 

saattoivat tehdä hakijoille kysymyksiä, ja heillä oli ollut mahdollisuus 

lähettää niitä etukäteen. Tilaisuus liittyi valintaprosessiin siten, että 

luottamushenkilöillä oli tilaisuus kuulla kysymyksiä, jotka ovat 

kirkkoherranvaalissa seurakuntalaisille tärkeitä, sekä hakijoiden 

kysymyksiin antamia vastauksia.   

Valmisteluryhmä päätti lähettää haastatteluun kutsutut soveltuvuusarvioon, 

joka teki MPS Career Oy, vastaavana tutkijana Heidi Palo. 

Valmisteluryhmä tapasi Heidi Palon yhdessä tuomiorovasti Matti Poutiaisen 

kanssa ennen arvion tekemistä ja kuvasi tehtävää, johon kirkkoherra 

valitaan, sekä niitä tarpeita, joita viranhoito edellyttää. Soveltuvuusarvion 

raportit perustuvat etukäteistehtäviin sekä yhden päivän aikana 

suoritettuihin haastatteluihin ja yksilö- ja ryhmätehtäviin.  

Heidi Palo esiteli arvion tulokset valmisteluryhmälle 24.4.2018. Arvion 

raportit ovat olleet neuvoston jäsenten nähtävissä kirkkoherranvirastossa. 

Heidi Palo esittelee tulokset seurakuntaneuvostolle vaalikokouksessa 

7.5.2018. 

 

Hakijoiden vertailu 

Hakijoiden työkokemus ja ansiot on kuvattu tuomiokapitulin lausunnossa. 

Niitä ei ole tarpeen valinnan perusteissa toistaa. Liitteenä olevassa 

vertailumuistiossa on arvioitu haastatteluun kutsuttujen johtamiskokemusta 

ja kuvattu heidän osaamistaan ja keskeisiä ajatuksiaan 

seurakuntaneuvoston esittämiin viran erityisiin tarpeisiin liittyen.  

Valmisteluryhmän esitys 

Valmisteluryhmä päätti kokouksessaan 24.4.2018 esittää yksimielisesti, 

että virkaan valitaan Marja Heltelä. 

Perustelu 

Marja Heltelällä on monipuolinen kokemus kirkkoherran tehtävistä 

kolmessa seurakunnassa. Hänellä on kokemusta johtamisesta vaativissa 

muutostilanteissa. Hänellä on hyvä kokemus verkostoitumisesta ja 
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seurakunnan viestinnästä. Hän tuntee kokonaiskirkon hallinnon ja kykenee 

täyttämään muut seurakuntaneuvoston viran hoidolle asettamat 

edellytykset.  

 

 

Soveltuvuusarvio tukee Marja Heltelän valintaa.  

Seurakuntaneuvostolla on käytössään tuomiokapitulin lausunto hakijoista 

sekä soveltuvuusarvion tulokset. Näitä ei liitetä pöytäkirjaan, koska 

molemmat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudessa annetun lain 

(621/1999) 24: §:n 1 momentin 29 kohdan nojalla salassa pidettävää tietoa. 

Tuomiokapitulin lausunto arkistoidaan tuomiokapitulissa. Soveltuvuusarvion 

tulokset hävitetään seurakunnassa, kun vaali on saanut lainvoiman.  

Seurakuntaneuvoston jäsenille on aiemmin lähetetty hakuilmoitus, 

tuomiokapitulin lausunto, saapuneet hakemukset, nimikirjaotteet sekä 

hakijoiden itse laatimat CV:t. Näitä ei lähetetä uudestaan. 

Liite 

 Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden vertailu 
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6 § Työntekijöiden vuosilomat 1.5.—30.9.2018 
 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto  
1) merkitsee tiedoksi kirkkoherran päätöksen papiston vuosilomista 1.5.—

30.9.2018 ja 
2) myöntää liitteen mukaiset työntekijöiden vuosilomat 1.5.—30.9.2018. 
 

Päätös 

  

1.—2. Esityksen mukaan.  

 

Selostus 

 
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan seurakuntaneuvosto myöntää 
työntekijöiden vuosilomat. Papiston osalta lomat myöntää kirkkoherra. 
 
Työalojen esimiehet ovat valmistelleet liitteen mukaiset vuosiloma-aikataulut 
lomakaudelle 1.5.—30.9.2018. 
 

Liite 

 Vuosilomat 1.5.—30.9.2018 
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7 § Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden käyttölupa-

anomus 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto myöntää anomuksen mukaisen Tuomiokirkon 
portaiden käyttöluvan. 
 

Päätös 

  

Esityksen mukaan.  

 

Selostus 

 
Helsingin vironkielinen seurakuntatyö anoo Tuomiokirkon portaiden 
käyttölupaa 29.6.2019 klo 7—21 ESTO2019 tapahtuman järjestämistä 
varten. 
 

Liite 

 Anomus, vironkielinen seurakuntatyö 
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8 § Kirkkoherran päätökset 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset 
kirkkoherran päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin 
toimenpiteisiin ja merkitsee päätökset tiedoksi 

Päätös 

  

Esityksen mukaan.  

 

Selostus 

 

Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9 §) perusteella 
liitteen mukaiset puheenjohtajan päätökset. Ohjesäännön 
(OS 12 §) mukaan seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus 
kumota päätös, muuttaa sitä tai palauttaa asia uudelleen 
käsiteltäväksi 

 

Liite 

 Kirkkoherran päätökset kokoukselle 7.5.2018 

 

 

 

 

9 §  Seuraavat kokoukset 

 

Seuraavat kokoukset pidetään Bulevardin seurakuntasalissa klo 18 alkaen  

4.6., 3.9., 1.10., 5.11. sekä 3.12.2018. 

 

 

10 §  

 

 

Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja päätti 
kokouksen. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevat asia 

Pöytäkirjan pykälät: 

Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
kirkkolain 24 luvun 5 §:n, eikä hallintolainkäyttölain 5.1 §:n mukaan hakea muutosta. Julkista 
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa hankintalain 146.2 §:n mukaan valittaa, jos päätös 
koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. 

Alistusasia 

Pöytäkirjan pykälät: 

Kirkkolain 24 luvun 3.2 §:n mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan 
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n mukainen asia 

Pöytäkirjan pykälät: 

Kirkkolain 24:14.1,9: Muutosta ei saa hakea työnantajan viranhaltijalle antamaan varoitukseen. 

Kirkkolain 24:14.1,10: Muutosta ei saa hakea työnantajan esittämään pyyntöön tiedoista työ- ja 
toimintakyvyn selvittämiseksi tai määräykseen osallistua terveydentilansa toteamiseksi 
suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on välttämätöntä tehtävän hoitamisen edellytysten 
selvittämiseksi 

Kirkkolain 24:14.2 §: Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka 
koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä tai väliaikaista pappisviran toimituksesta 
pidättämistä. 

Kirkkolain 24:14.3 §: Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta 
kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön 
kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta. 

Sisäinen määräys 

Pöytäkirjan pykälät: 

Hallintolainkäyttölain 5.2 §:n mukaan valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka 
koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. 

Kirkkolain 6 luvun 72.3 §:ään perustuva valituskielto ja palvelussuhteen ehtoja koskeva 
valituskielto 

Pöytäkirjan pykälät: 

Kirkkolain 6 luvun 72.3 §:n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta 
virkaehtosopimuksessa sovittuihin palvelussuhteen ehtoja koskeviin päätöksiin (palkkaus, 
vuosiloma, matkakorvaukset, työaika, henkilöstökoulutus) taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia 
vireille työtuomioistuimessa. Muutoksenhakukielto ei koske virkaehtosopimuksen ulkopuolella 
olevaa viranhaltijaa. 

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n mukaan työtuomioistuin käsittelee ja 
ratkaisee työntekijöiden työehtosopimuksia koskevat riita-asiat. Saman lain 12 §:n mukaan 
työtuomioistuimessa työehtosopimusta koskevissa asioissa kanteen vireille panee ja sitä ajaa 
työehtosopimukseen osallinen yhdistys. 

Työsuhteeseen ottamista tai irtisanomista koskeva asia 

Pöytäkirjan pykälät: 

Työsuhteeseen valitsemista tai siitä irtisanomista koskevat päätökset ovat luonteeltaan 
yksityisoikeudellisia työsopimuslain soveltamiseen liittyviä päätöksiä. Niihin liittyvät riitaisuudet 
käsitellään oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 1 §:n mukaisesti siviilikanteina käräjäoikeudessa, eikä 
hallinto-oikeudellisessa lainkäyttömenettelyssä.  

Hankinta-asia 
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Pöytäkirjan pykälät: 

Päätökseen hankinta-asiassa ei saa hakea muutosta kirkkolain nojalla oikaisuvaatimuksella tai 
kirkollisvalituksella, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Mikäli hankinnan arvo ylittää 
hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon, asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.  

Soveltamisen kynnysarvot ovat (alv 0 %): 60 000 euroa tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut, 150 
000 euroa rakennusurakat, 400 000 euroa sosiaali- ja terveyspalvelut (liitteen kohdat E 1-4), 300 
000 muut erityiset palvelut (liitteen kohdat E 5-15), 500 000 euroa käyttöoikeussopimukset.  

 Muu peruste, mikä? 

Pöytäkirjan pykälät: 

  

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimuksen voi tehdä: 5, 6, 7 

Edellä mainittuihin seurakuntaneuvoston päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakuntayhtymän viranomaisen 
päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös seurakuntayhtymän jäsenseurakunta ja sen 
jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Oikaisuvaatimus osoitetaan Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle. 

Oikaisuvaatimusaika  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Tiedoksisaanti 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua päätöksen lähettämisestä. 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

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

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun 
oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.  

Oikaisuvaatimuksen sisältö  

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava seurakuntaneuvostolle, on ilmoitettava  

- päätös, johon haetaan muutosta 

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

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan  

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta 

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan 
toimittaa. 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti  

allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on 
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen                             
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Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä.  

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kirkkoherranvirastoon 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös 
sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.  

Yhteystiedot:         Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, seurakuntaneuvosto 

Käyntiosoite:         Bulevardi 16b, Helsinki 

Postiosoite:            PL 168, 00121 Helsinki 

Sähköposti:            tuomiokirkko.srk@evl.fi 

HANKINTAOIKAISUOHJE 

Pöytäkirjan pykälät:  

Hankintaoikaisuoikeus 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön 
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. 

Hankintaoikaisuaika  

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Viranomainen 

Hankintaoikaisu osoitetaan hankintapäätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijalle. 

Tiedoksisaanti 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua päätöksen lähettämisestä. 

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. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 

Hankintaoikaisun sisältö  

Hankintaoikaisu pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla: 

- 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. 

Hankintaoikaisun toimittaminen         

Hankintaoikaisu on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuajan 
päättymistä.  

Postiin hankintaoikaisu on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kirkkoherranvirastoon 
oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  

Hankintaoikaisun voi toimittaa virka-aikana ennen oikaisuajan päättymistä myös sähköpostilla 
lähettäjän omalla vastuulla.  

Yhteystiedot 

Käyntiosoite:         Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Bulevardi 16b,  Helsinki 
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Postiosoite:            PL 168, 00121 Helsinki 

Sähköposti:            tuomiokirkko.srk@evl.fi 

  

 

VALITUSOSOITUS 

Seuraaviin seurakuntaneuvoston päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:  

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 

Oikeus valituksen tekemiseen 

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakuntayhtymän jäsenseurakunta ja sen 
jäsen.   

Valitusperusteet 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 

Valitus seurakunnan tai seurakuntayhtymän alistettavasta päätöksestä voidaan perustaa myös 
siihen, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen.  

Valitusviranomainen 

Helsingin hallinto-oikeus. Alistusasioissa valitusviranomainen on tuomiokapituli tai kirkkohallitus.    

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Tiedoksisaanti  

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua päätöksen lähettämisestä. 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja tai alistus- tai 
valitusviranomaisen päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.  

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun 
valitusaikaa laskettaessa. 

Valituskirjelmän sisältö 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava  

- päätös, johon haetaan muutosta  

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

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan  

- valittajan nimi ja kotikunta  

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.  

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen 
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.  

Valituskirjelmään on liitettävä  

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta, sekä  
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- 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. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 
mukaisesti. 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo 

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

Puhelin:                                            029 564 2000 

Fax:                                                   029 564 2079 

Sähköposti:                                      helsinki.hao@oikeus.fi 

Aukioloaika:         8.00-16.15 

Alistusasioissa 

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 

Käyntiosoite:         Bulevardi 16 B, V kerros, Helsinki 

Postiosoite:           Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 

Fax:                      (09) 2340 3050 

Sähköposti:           helsinki.tuomiokapituli@evl.fi  

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 

Käyntiosoite:         Eteläranta 8, Helsinki 

Postiosoite:            PL 210, 00131 Helsinki 

Fax:                       (09) 1802 350 

Sähköposti:            kirkkohallitus@evl.fi  

VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN 

Pöytäkirjan pykälät:  

Oikeus valituksen tekemiseen 

Hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen se, 
jota asia koskee.   

Valituksen markkinaoikeuteen voi tehdä vain hankinnoista, jotka ylittävät hankintalain 25 §:ssä 
määritellyn kansallisen kynnysarvon. 

Valitusperusteet 

Päätös on julkista hankintamenettelyä koskevien oikeusohjeiden vastainen.                                      

Valitusaika 

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). 

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankintasopimuksen hankintalain 130 § 
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. 
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Tiedoksisaanti  

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua päätöksen lähettämisestä. 

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.  

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun 
valitusaikaa laskettaessa. 

Valituskirjelmän sisältö 

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. 

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi 
käsittelylupa tulisi myöntää. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on 
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituskirjelmään on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 
alkamisajankohdasta 

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

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu 
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on 
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida 
saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan 
hankintamenettelyn valmistelua, hankinnan jättämistä osiin jakamatta tai yksinomaan halvimman 
hinnan käyttämistä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena.  

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 
mukaisesti. 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 

Postiosoite:          Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

Puhelin:                                            029 564 3300 

Fax:                                                   029 564 3314 

Sähköposti:          markkinaoikeus@oikeus.fi 

Aukioloaika:         8.00-16.15 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen. 


