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§ 85

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 28.6.2017.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 9:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Jukka Hirvonen
ja Pirjo Mäkijärvi.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Mäkijärvi ja Asko Nieminen

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 86

Kangasalan kirkon remontti 2017

Diaarinumero

DKAN/6/03.03.03/2017

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki

KN 11.4.2017 § 59

Kangasalan kirkon merkkivuoden kunniaksi seurakunnalla on tarkoitus
parantaa kirkkosalin toiminnallisuutta. Seurakunta on teettänyt kirkkosalia
koskevan rakennushankkeen luonnossuunnitelmat Arkkitehtitoimisto Hanna
Lyytinen Oy:llä. Luonnossuunnitelma on päivätty 27.10.2016 ja sille on saatu
Museoviraston lausunto 14.11.2016.
Luonnossuunnitelma sisältää ’versus populum’ periaatteen mukaisesti
toteutetun uuden alttaripöydän, uuden monitoimitilan, ns. kirkkotorin, kirkon
takaosaan ja suunnitelmassa määriteltyjen penkkien poistamisen. Lisäksi on
tarkoitus uusia sakastin keittiöalue. Muutostöiden yhteydessä on tarkoitus
parantaa ja uusia myös kirkon AV-laitteiden käytettävyyttä ja esitystekniikkaa.
Kirkon takaosaan suunnitellun kirkkotorin, sakastin remontin ja AV-laitteiden
uusimisen osalta laaditaan lisäselvityksiä ja suunnitelmia huhti-toukokuun
2017 aikana. Suunnitelmat on tarkoitus tuoda hyväksyttäviksi seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.
Kaikki edellä mainitut muutostyöt on
suunniteltu toteutettaviksi syys-lokakuussa 2017.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkosalin muutostöiden suunnittelu- ja
toteutusaikataulun.
esittää valtuustolle hyväksyttäväksi kirkon alttaripöydän ja korokkeen
muutostyöt sekä kuoriosan penkkien poistamisen Arkkitehtitoimisto Hanna
Lyytisen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelma tulee vahvistaa
kirkkohallituksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

KV 22.4.2017 § 24
Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
1. merkitsee tiedokseen
toteutusaikataulun.

kirkkosalin

muutostöiden

suunnittelu-

ja

2. esittää valtuustolle hyväksyttäväksi kirkon alttaripöydän ja korokkeen
muutostyöt sekä kuoriosan penkkien poistamisen Arkkitehtitoimisto Hanna
Lyytisen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelma tulee vahvistaa
kirkkohallituksessa.
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Käsittely

Jouni Kettunen esitti, että kuoripenkit säilytetään sekä niiden etulevyt
säilytetään kuoriosassa, ja alttariosaan ei kokolattiamattoa vaan säilytetään
korkkimatto.
Kari Koljonen sekä Tapio Perttula kannattivat Jouni Kettusen tekemään
esitystä.
Jyrki Jaakkola kannatti Jouni Kettusen esitystä, mutta lisäksi esitti seuraavaa:
etuosan kuoripenkit säilytetään kuitenkin siten, että penkkien etulevyihin n. 1
metrin katkot kumpaankin, jolloin niihin kulku helpottuu riittävästi.
Jaakkolan täydennysesitystä ei kannatettu.
Yleiskeskustelun päätettyään puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto voinee
yksimielisesti päättää, että kirkon kuoriosan lattiamateriaaliksi jää korkki.
Lisäksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaesityksestä eroava
kannatettu esitys, tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi
puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä
äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Jouni Kettusen tekemään esitystä
äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 10 JAA -ääntä ja 20 EI-ääntä.

Päätös

Kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti sillä muutoksella,
että kuoriosan penkit päätettiin säilyttää.
Lisäksi kirkkovaltuusto linjasi, että kuoriosan lattiamateriaali säilytetään
korkkina.

KN 4.7.2017

Kirkkosalin muutostöiden suunnittelu on edennyt suunnittelijoiden aikataulujen
mukaan.
Alttarialueen muutostöiden lopulliset piirustukset valmistuvat
kesäkuun loppuun mennessä, samoin kuin urkuparven alle mahdollisesti
toteutettavan ns. kirkkotorin luonnossuunnitelmat.
AV- laitteiden ja muun esitystekniikan muutossuunnitelmien osalta työ on vielä
kesken ja edellyttää lisäselvityksiä.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkosalin muutostöiden suunnittelun
tilanteen. Kirkkotorin luonnossuunnitelmien osalta kirkkoneuvosto perehtyy
kokouksessa tehtyihin suunnitteluversioihin ja keskustelun perusteella tekee
päätöksen suunnittelun jatkosta kirkkotorin osalta:
1. Suunnittelu keskeytetään
2. Esitetään
jompaakumpaa
luonnosvaihtoehtoa
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
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3. Pyydetään suunnittelijalta uutta luonnosvaihtoehtoa tai
muutoksia/lisäyksiä jo annettuihin vaihtoehtoihin.
Päätös

Kirkkoneuvosto päätti kirkkotorin remontin osalta seuraavasti:
1. Suunnittelua jatketaan nykyisen suunnitelman pohjalta
2. Edetään arkkitehti Hanna Lyytisen tekemän ehdotuksen (L01.2 ja L01.3)
mukaan. Arkkitehdin ehdotuksessa poistetaan 4 riviä kiintopenkkejä, ja
näiden tilalle tulee irtokalusteet.
3. Pyydetään ruokapalveluesimieheltä ja suntioiden esimieheltä kommentit
tilan käytettävyydestä eri kalustusvaihtoehdoissa.
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§ 87

Kiinteistöyhtiö Harjunsola I sekä tilan Päiväkumpu 2:21 myynti kunnalle

Diaarinumero

DKAN/33/03.01.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä
Kangasalan seurakunta ja Kangasalan kunta ovat vuodesta 1962 omistaneet
kiinteistöyhtiön Harjunsola I (ent. Harjusola) osoitteessa Kunnantie 2. Kunta
omistaa yhtiöstä 65,8 % ja seurakunta 34,2 %. Vuoden 1962 jälkeen
kiinteistöyhtiöön on kuulunut liikehuoneistoja niin Kunnantiellä kuin
myöhemmin myös Myllystenpohjantiellä. Sittemmin, vuonna 2011, yhtiö on
jaettu Kunnantiellä sijaitsevien sekä Myllystenpohjantiellä sijaitsevien
kiinteistöjen kesken. Diffuusiolla pyrittiin mm. mahdollistamaan kyseisten
kiinteistöjen sekä samalla keskusta-alueenkin kehittymistä.
Harjunsola I kiinteistöyhtiö on merkittävien kehittämishankkeiden edessä.
Erityisesti asuintalon osalta kehittämishankkeelle on suuri tarve. Myös
liikehuoneistot kaipaavat uudistusta. Haastava hanke on helpompi toteuttaa,
mikäli omistajia yhtiössä on kahden sijaan vain yksi. Seurakunta
vähemmistöosakkaana on valmis luopumaan kohteen omistajuudesta. Lisäksi
kunnalla on paremmat edellytykset toteuttaa laajoja kehittämishankkeita.
Kangasalan seurakunta on 2.6.2017 päivätyllä kirjeellään tehnyt
myyntitarjouksen kunnalle kiinteistöyhtiöstä Harjunsola I sekä maapohjasta
Päiväkumpu 2:21. Kunnan ja seurakunnan väliset neuvottelut kaupasta
käydään 29.6.2017.
Yhtiön omistusosuuden ja maapohjan kauppakirjat laaditaan erikseen.
Maapohjan kauppa edellyttää kirkkohallituksen vahvistuksen.
Esitys

Esitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Kangasalan kunta on alustavasti hyväksynyt Kangasalan seurakunnan
tekemän tarjouksen. Kirkkoneuvosto päättää myydä kunnalle osuutensa
kiinteistöyhtiöstä Harjunsola I sekä maapohjasta Päiväkumpu 2:21.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy maakaupan
sovitulla hinnalla.
Kaupan toteutumisen ehtona on sekä kiinteistöyhtiötä että maapohjaa
koskevan kaupan hyväksyminen.

Pöytäkirja

8/2017

6

04.07.2017
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 88

Kappeliseurakunnan retki Poltsamaalle

KAPPNEUV 30.5.2017 § 5
Diaarinumero

DKAN/26/00.02.09/2017

Valmistelija

Markku Viitala

Esittelijä

Markku Viitala
Kappeliseurakunnan retki Poltsamaalle on suunniteltu järjestettäväksi
1.-3.9.2017.

Esitys

Kappelineuvosto keskustelee ja päättää retken järjestämisestä.

Päätös

Kappelineuvosto päätti, että retki voidaan järjestää. Ikäihmisten
virkistystoimintaan tarkoitetusta Kilpikosken rahastosta käytetään bussista
aiheutuvien kulujen osittaiseksi kattamiseksi 1000 euroa. Matkan hinnaksi
muodostuu osallistujamäärästä riippuen 150-200 euroa.
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle:
1) Retken turvallisuusvastaavaksi nimetään Markku Viitala.
2) Retkelle työntekijöinä osallistuvat Markku Viitala, Monika Viitala ja Tarja
Sillanpää, joille työ on normaalia työajatonta työtä sekä Sanna Vuorinen, jolle
työajaksi luetaan 8h/ pvä.
Useamman työntekijän osallistuminen retkelle on perusteltua lähtijöiden
oletetun korkean keski-iän johdosta sekä siksi, että Vivace-kuoron on
kanttorin johdolla tarkoitus osallistua matkalle sekä esiintyä Poltsamaan
kirkossa.

KN 4.7.2017
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää Kuhmalahden kappeliseurakunnan Poltsamaan
retken osalta seuraavaa:
1) Retken turvallisuusvastaavaksi nimetään Markku Viitala.
2) Retkelle työntekijöinä osallistuvat Markku Viitala, Monika Viitala ja Tarja
Sillanpää, joille työ on normaalia työajatonta työtä sekä Sanna Vuorinen,
jolle työajaksi luetaan 8h/ pvä.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 89

Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Kangasalan seurakunnassa 1.7.-30.11.2017

Diaarinumero
Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä seurakunnan kirkoissa käytettävä
kolehtisuunnitelma. Joulukuun kolehtisuunnitelma hyväksytään myöhemmin.

Esitys

Kirkkoneuvoston hyväksyy liitteenä olevan kolehtisuunnitelman ajalle 1.7.30.11.2017.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman ajalle 1.7.-30.11.2017 kahdella
muutoksella:
•

tarkennus: 16.7.2017 Apostolien päivä; Lasten musiikkikasvatukseen.
Suomen ev.lut Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Itälahdenkatu 27 A,
00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 6110 2016 5.

•

muutos: 15.10.2017 19. sunnuntai helluntaista; Maaseudun
tukihenkilöverkon toimintaan. Kolehti ohjataan Maaseudun
tukihenkilörahaston kautta toiminnan tukemiseksi. (www.tukihenkilo.fi)
Maaseudun tukihenkilöverkko, Mannerheimintie 31 B 20, 00250
Helsinki. FI19 1010 3000 2051 87
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§ 90

Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Kuhmalahdella 1.6.-31.12.2017

Diaarinumero

DKAN/24/04.02.00/2017

Valmistelija

Markku Viitala

Esittelijä

Markku Viitala

KAPPNEUV 30.5.2017 § 4
Liitteenä Kuhmalahden kappeliseurakunnan jumalanpalvelus- ja
kolehtisuunnitelma ajalle 1.6.-31.12.2017.
Esitys

Kappelineuvosto hyväksyy omalta osaltaan esitetyn jumalanpalvelus- ja
kolehtisuunnitelman ja esittää kolehtisuunnitelman edelleen kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi.

Päätös

Esityksen mukainen.

KN 4.7.2017
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Kuhmalahden
kappeliseurakunnan jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 91

Ehdotus Havisevan rukoushuoneen uudesta alttaritaulusta

Diaarinumero
Esittelijä
Esitys

Seurakunnan jäsen Anne Tervahauta on tehnyt ehdotuksen, että Havisen
rukoushuoneen alttaritaulun tilalle hankitaan uusi alttaritaulu. Ehdotus on
liitteenä. Esitys annetaan kokouksessa.

Käsittely:

Esittelypuheenvuoron käytti Henri Lehtola. Muita puheenvuoroja käyttivät
Mikkola, Koljonen, Simojoki, Sydänlähde, Urvanta, Kerttula, Tarri, Huhta-aho
ja Viitala.
Keskustelun jälkeen esittelijä teki seuraavan esityksen:
Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että
1. Havisevan rukoushuoneelle hankitaan Anne Tervahaudan tekemän
ehdotuksen mukaisesti uusi alttaritaulu.
2. Taulu sijoitetaan nykyisen alttaritaulun tilalle; ja
3. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta alttaritaulun hankkimista varten
lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle;
Perustelut:
Nykyinen alttaritaulu esittää ristiinnaulittua. Se on sävyltään tumma
esittäessään ristille naulaamisen olosuhteita. Se ei kuitenkaan ole erityisen
synkkä tai pelottava, vaan tavanomainen ristiinnaulittua esittävä alttaritaulu.
Alttaritaulu sopii rukoushuoneen sisustukseen ja muodostaa sen kanssa
kokonaisuuden, joka kuvaa sisustuksen tyyliä ja ikää. Alttaritaulua ei tule
poistaa tilasta vaan sijoittaa siellä uuteen paikkaan.
Johtokunta pitää tärkeänä ottaa huomioon rukoushuonetta käyttävien
seurakuntalaisten mielipide ja tukea heidän haluaan kehittää rukoushuoneen
toimintaa. Johtokunta haluaa myös tukea uutta kristillistä taidetta. Ehdotettu
uusi alttaritaulu esittää tärkeää kristillistä teemaa. Se on sävyltään valoisa ja
on toteutukseltaan kristillisen kuvataiteen perinteestä nouseva. Alttaritaulu
tekisi tilasta sävyltään nykyistä paremmin erilaisiin tilanteisiin sopivan.
Esille nousi lisäksi kysymys siitä, voisiko seurakunnalla olla valmiina
varastossa kristillinen taulu, joka täyttäisi saman tarkoituksen kuin ehdotettu
alttaritaulu. Esille tuli myös kysymys rukoushuoneen tulevaisuudesta ja
kokonaisvaltaisesta kehittämisestä tästä eteenpäin.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti kokouksessa tehdyn päätösehdotuksen mukaisesti.
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Kirkkoneuvosto
Esittelijä

Seppo Jarva

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteyden johtokunnan tekemän päätösesityksen.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.
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§ 92

Lausuntopyyntö rovastikuntamuutoksesta

Diaarinumero

DKAN/32/00.01.00/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Sääksmäen ja Ruoveden
rovastikuntien seurakunnilta lausuntoa rovastikuntien mahdollisesta
yhdistämisestä yhdeksi rovastikunnaksi. Aloitteen rovastikuntien
yhdistämisestä on tehnyt Oriveden seurakunta.
Nykyinen Sääksmäen rovastikunta on muodostettu muutama vuosi sitten
yhdistämällä entiset Kangasalan rovastikunta ja Sääksmäen rovastikunta.
Muutoksella ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia rovastikuntaan kuuluvien
seurakuntien toimintaan. Nyt ehdotetun muutoksen ei katsota aiheuttavan
sellaisia muutoksia seurakuntien toimintaan, joka antaisi aihetta vastustaa
uudistusta. Rovastikuntien yhdistäminen voi päinvastoin luoda
mahdollisuuden uudenlaisten yhteistyöhankkeiden rakentumiseen uuden
rovastikunnan alueella.
Vaikka samaan rovastikuntaan kuuluminen voikin antaa seurakunnille hyvän
lähtökohdan yhteistyön tekemiseen, on rovastikunta kuitenkin ensisijaisesti
hallinnollinen rakenne. Yhdistämällä nykyiset Sääksmäen ja Ruoveden
rovastikunnat synnytetään yli 120 000 jäsenen ja 11 seurakunnan
muodostama ”superrovastikunta”, jossa seurakuntien väliset maantieteelliset
etäisyydet voivat olla melko suuria – yli 130 km.
Rovastikunnan suurentuminen lisää selvästi lääninrovastin tehtävien
hoitamisen tarvittavaa aikaa. Esimerkiksi vuositasolla tapahtuvien
piispantarkastusten tai virkaanasettamisten määrä kasvaa. Aikaa tarvitaan
enemmän myös seurakuntien luottamushenkilöihin tutustumiseen ja
seurakuntien johtoryhmien keskinäisten neuvottelujen järjestämiseen.
Esitys

Kangasalan seurakunta puoltaa nykyisten Sääksmäen rovastikunnan ja
Ruoveden rovastikunnan yhdistämistä. Uuden rovastikunnan nimeksi
ehdotetaan Kangasalan rovastikuntaa.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti. Lisäksi se totesi, että uuden
rovastikunnan toiminta voisi alkaa vuoden 2018 alusta lukien.
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§ 93

Päätös

Kangasalan seurakunta- Kirkkoneuvosto - Muut asiat

Ei muita asioita

8/2017
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§ 94

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1. Talousjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen /2/2017) Esteri
Kilpikosken testamenttivarojen sijoittamiseksi yhdistelmärahastoon
Nordeaan. Päätös perustui Kuhmalahden kappelineuvoston
päätökseen sijoittaa 60 000 testamentin varoista.

Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi Talousjohtajan päätöksen (2/2017) tiedoksi.

Pöytäkirja
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§ 95

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden 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

86,87,92

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

85,88,89,90,91

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. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19. §
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet

94

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
85,88,89,90,91

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. 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.

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Pöytäkirja
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Eteläpuisto 2 C, 33100 Tampere
tampere.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 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.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

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

Pöytäkirja
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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 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

