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§ 123

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.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

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.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.
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§ 124

Vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma

Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto

Vuoden 2018 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu
kirkkoneuvoston 8.8.2017(§ 97) antaman talousarviokehyksen pohjalta.
Ohjeena työaloille oli tänäkin vuonna 0 -% kasvu. Johtokunnat pysyivät
annetussa raamissa kiitettävästi.
Varsinaiset palkat ja palkkiot laskevat koko seurakunnan tasolla jonkin verran
työnantajan eläkemaksun alenemisen myötä. Johtokuntien esityksissä näkyy
myös muuta muutosta henkilöstökuluissa uusien henkilöstöjärjestelyiden
myötä:
Yhteyden
johtokunta
esittää
vapaaehtoiskoordinaattorin
vakinaistamista sekä toista kesäpappia. Kasvun johtokunta esittää yhden
lastenohjaajan tehtävän muuttamista perhetyönohjaajan viraksi. Palvelun
johtokunnassa
tapahtuu
henkilöstömuutosta
yhden
diakonian
palvelussuhteen vähenemisen myötä kuitenkin niin, että aiemmin osaaikaisen diakonin palvelussuhde kokoaikaistetaan.
Tukipalveluiden talousarvioesitys sekä talousarvio kokonaisuudessaan on
määrä
käsitellä
kirkkoneuvoston
toisessa
talousarviokäsittelyssä
marraskuussa.
Esitys

Kirkkoneuvosto aloittaa talousarvion 2018 käsittelyn tutustumalla pääluokan
2 Seurakuntatyön talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksiin.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tiedoksi johtokunnat
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§ 125

Nuorisotyönohjaajan virka

KN 12.9.2017 / §114
Diaarinumero

DKAN/45/01.01.01/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Nuorisotyön vakituisen viranhaltijan siirryttyä hoitamaan seurakunnan sisällä
toisia tehtäviä Antti Timonen valittiin 8.12.2015 määräaikaiseksi viransijaiseksi
ajalle 1.1.2016 – 31.12.2017. Sittemmin vakituinen viranhaltija irtisanoutui
seurakunnasta. Pätevän viransijaisen hoitaessa virkaa sitä ei julistettu
avoimeksi, vaan viran hoitamista jatkettiin aiemmin tehdyn kirkkoneuvoston
päätöksen perusteella.
Antti Timosen viransijaisuus on päättymässä 31.12.2017. Seurakunnan
strategian mukaisesti tehtävää on tarkasteltu ja todettu se edelleen
tarpeelliseksi. Kasvun johtokunta nuorisotyöntekijöitä kuultuaan kuitenkin
esittää, että viran suuntautumista vain tiettyyn nuorisotyön osa-alueeseen
laaja-alaistetaan seurakunnan strategian hengen mukaisesti. Johtokunta
myös esittää, että hakuilmoituksessa voidaan käyttää sanamuotoja, joilla
kuvataan työn sisältöjä nykyistä laajemmassa määritelmässä.

Esitys

Kirkkoneuvosto julistaa nuorisotyönohjaajan viran avoimeksi. Virassa on
kuuden kuukauden koeaika ja vaativuusryhmä on 502. Virkaan voidaan valita
piispain kokouksen hyväksymän tutkinnon suorittanut henkilö.
Rekrytointiryhmään valitaan kirkkoherra, henkilöstöpäällikkö, johtava
nuorisotyönohjaaja sekä kirkkoneuvoston määrittämä kirkkovaltuutettu.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti niin, että kirkkoneuvoston
edustajana rekrytointiryhmään valittiin Sakari Vanhanen.

Toimeenpano

johtava nuorisotyönohjaaja, henkilöstöpäällikkö, Sakari Vanhanen

KN 17.10.2017
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Avoimesta nuorisotyönohjaajan vakituisesta virasta ilmoitettiin Kangasalan
seurakunnan omilla nettisivuilla, TE –toimiston MOL –hakupalvelussa sekä
Sakastin sivuilla. Hakuaika virkaan oli 22.9. – 3.10.2017.
Hakuaikana tuli kuusi hakemusta, näistä neljä hakijaa olivat päteviä virkaan.
Rekrytointiryhmä haastatteli kolme hakijaa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää valita Antti Timosen nuorisotyönohjaajan virkaan.

Pöytäkirja
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Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Hakijat, Johtava nuorisotyönohjaaja, palkkasihteeri
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§ 126

Kari Mikkosen opintovapaa

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Kari Mikkonen on anonut opintovapaata ajalle 1.1.2018 – 31.5.2018.
Mikkosen opintovapaan anomus on ehdollinen. Mikäli Koulutusrahaston
aikuiskoulutustuki on kielteinen, anomus raukeaa.

Esitys

Kirkkoneuvosto puoltaa Kari Mikkosen opintovapaata.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tampereen tuomiokapituli
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§ 127

Rovastikuntajaon muutos Sääksmäen rovastikunnasta Kangasalan rovastikunnaksi

Diaarinumero

DKAN/32/00.01.00/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli pyysi elokuun 2017 loppuun
mennessä lausunnon Ruoveden ja Sääksmäen rovastikuntien seurakunnilta
Oriveden seurakunnan aloitteesta, jonka mukaan em. kaksi rovastikuntaa
tulisi yhdistää yhdeksi rovastikunnaksi. Tuomiokapituli piti muutosta
tarkoituksenmukaisena.
Tuomiokapituli teki kokouksessaan 4.10 2017 § 387 päätöksen, jonka
mukaan Ruoveden ja Sääksmäen rovastikunnat yhdistyvät uudeksi
rovastikunnaksi 1.1.2019 alkaen. Samalla tuomiokapituli päätti, että
rovastikunnan nimeksi tulee Kangasalan rovastikunta. Rovastikuntaan kuuluu
tuomiokapitulin päätöksen mukaan Akaan, Jämsän, Kangasalan, Lempäälän,
Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Pälkäneen, Ruoveden, Sääksmäen, Urjalan ja
Vesilahden seurakunnat.
Samassa yhteydessä tuomiokapituli valitsi Kangasalan rovastikunnan
lääninrovastiksi nykyisen Sääksmäen rovastikunnan lääninrovastin Seppo
Jarvan 1.1.2019 alkaen nelivuotiskaudeksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee päätöksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi
kirkkovaltuustolle.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

-
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§ 128

Kiinteistötoimen tehtävänimikkeiden muutokset

Diaarinumero

DKAN/61/01.01.00/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Annu Kuusisto
Budjetin valmisteluvaiheessa tuli ilmi, että joidenkin kiinteistötoimen
työntekijöiden osalta on myös nimikkeen kautta tarvetta sekä selventää, että
tehdä näkyväksi muuttunutta tehtävän kuvaa.
Ylivahtimestari Liisa Lehden eläköidyttyä hänen tilalleen ei palkattu uutta
työntekijää. Inkiläinen on hoitanut tehtävää määräaikaisena ylivahtimestarina.
Työjärjestely on osoittautunut toimivaksi. Varsinaisen esimiestehtävän hoitaa
kiinteistöpäällikkö, kun sen sijaan ylivahtimestarin tehtäviin kuuluu
vahtimestareiden ja suntioiden työvuorosuunnittelu sekä tiimivastaavan
toimiminen.
Seurakunnassa työskentelee kaksi henkilöä emäntä – vahtimestari
nimikkeellä, Mirja Lindell ja Kaija Parkkonen. Lindellin ja Parkkosen työnkuvat
kuitenkin eroavat keskenään. Vuoden 2018 Parkkosen työn kuvaan kuuluu
lähes yksinomaan keittiötehtäviä (pois lukien kesäajan Pyysalon siivouksiin
osallistuminen).
Vahtimestari Sanna Vuorisen työstä noin 30 % on kohdistunut suntion
tehtäviin. Vuorinen on myös työn ohessa opiskellut suntioksi. Tällä hetkellä
suntion tehtäviä tehdään seurakunnassa 3,6 henkilötyövuoden edestä.
Kiinteistöpäällikön selvityksen mukaan suntiotyön tarve olisi kuitenkin jonkin
verran enemmän, ei kuitenkaan yhden kokonaisen henkilötyövuoden verran.
Myös Vuorisen nimike on tarkoituksenmukaista muuttaa kouluttautumisen
sekä työnkuvan muutoksen myötä.

Esitys

Riikka Inkiläinen nimitetään ylivahtimestariksi, vaativuusryhmä 501B. Kaija
Parkkosen tehtävänimikkeeksi vaihdetaan ruokapalvelukokki, vaativuusryhmä
403. Sanna Vuorisen nimike vaihdetaan suntioksi ja vaativuusryhmäksi
määritellään 402.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Riikka Inkiläinen, Sanna Vuorinen, Kaija Parkkonen, henkilöstöpäällikkö,
kiinteistöpäällikkö, palkat

Pöytäkirja

11/2017

8

17.10.2017
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 129

Markku Viitalan virkavapausanomus 131117 - 311018

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Markku Viitala on anonut Kuhmalahden kappalaisen virasta palkatonta
virkavapautta ajalle 13.11.2017 – 31.10.2018 toimiakseen ko. ajan Mänttä –
Vilppulan seurakunnan kirkkoherran viransijaisena.

Esitys

Kirkkoneuvosto puoltaa Markku Viitalan virkavapausanomusta.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tampereen tuomiokapituli
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§ 130

Ehdollinen virkamääräyspyyntö kappalaisen virkaan

Diaarinumero

DKAN/1/01.01.01/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan seurakunnan ja Mänttä-Vilppulan seurakunnan välille on
suunnitteilla työntekijävaihto ajaksi 13.11.2017-31.10.2018. Suunnitelman
mukaisesti Kuhmalahden kappeliseurakunnan kappalainen Markku Viitala
siirtyy em. ajaksi Mänttä-Vilppulan palvelukseen.
Tuomiokapituli määrää Kuhmalahden kappeliseurakunnan kappalaisen
virkaan sijaisen em. ajaksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää pyytää virkamääräystä pastori Auni Kaipialle
Kuhmalahden kappeliseurakunnan kappalaisen sijaisuuteen ajalle
13.11.2017-31.10.2018. Tehtävän vaativuusryhmä on 602 B.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tampereen tuomiokapituli
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§ 131

Ehdollinen virkamääräyspyyntö pastori Manta Jutilalle

Diaarinumero

DKAN/1/01.01.01/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan seurakunnan ja Mänttä-Vilppulan seurakunnan välille on
suunnitteilla työntekijävaihto ajalle 13.11.2017-31.10.2018. Kuhmalahden
kappeliseurakunnan kappalainen Markku Viitala on siirtymässä kyseiseksi
ajaksi Mänttä-Vilppulan seurakunnan vs. kirkkoherran virkaan. Vastaavasti
Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkkoherran Manta Jutilan on tarkoitus siirtyä
kyseiseksi ajaksi papinvirkaan Kangasalan seurakuntaan.

Esitys

Mikäli sekä Kangasalan seurakunta että Mänttä-Vilppulan seurakunta
puoltavat virkavapauden myöntämistä omalle viranhaltijalleen em. tehtävien
hoitamista varten, Kangasalan seurakunta pyytää pastori Manta Jutilalle
virkamääräystä seurakuntapastorin virkaan ajalle 13.11.2017-31.10.2018.
Viran vaativuusryhmä 601 B.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tampereen tuomiokapituli
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§ 132

Ohjausryhmän kokoonpano

Diaarinumero

DKAN/2/00.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvoston käsittelyyn tulevia asioita valmistelee ohjausryhmä, jonka
jäsenet koostuvat kunkin valtuustoryhmän edustajasta sekä talousjohtajasta
ja kirkkoherrasta.
Asko Niemisen jälkeen Riippumattoman seurakuntaväki on nimennyt
ohjausryhmään edustajakseen Markku Tiilikaisen.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen uuden ohjausryhmän kokoonpanon:
Kari Koljonen, Markku Tiilikainen, Torsti Tulenheimo sekä viranhaltijoista
talousjohtaja ja kirkkoherra.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Asianosaiset
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§ 133

Sivutoimilupa-anomus / Repo Heikki

Diaarinumero
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakuntapastori Heikki Repo anoo kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa
toiminimellensä Myrskykallio-Filmi (y-tunnus 2269188-5). Sivutoimen luonne
ilmoitetaan monimuotoiseksi. Työ sisältää elokuva-alan töitä kuten erilaisten
videoiden ja elokuvien tekemistä mutta myös tietoteknisiä tukitoimia ja
konsultointia erilaisille yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille sekä
satunnaisesti valokuvausta.
Anomuksessaan Repo ilmoittaa työn määrän vaihtelevan ja olevan
kausiluonteista. Sivutoimen työn määrän Repo arvio olevan kolmessa
kuukaudessa 36 tuntia. Sivutoimilupaa koskeva työ tehdään vapaapäivinä.

Esitys

Kirkkoneuvosto puoltaa seurakuntapastori Heikki Revon sivutoimilupaanomusta

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tampereen tuomiokapituli

Pöytäkirja
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§ 134

Sivutoimilupa-anomus/ Heroja Jukka

Diaarinumero
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Seppo Jarva
Johtava kanttori Jukka Heroja anoo 14.10.2017 päivätyllä kirjeellään
sivutoimilupaa laulunopetusta varten. Anomuksessaan Heroja perustelee, että
laulutuntien pitäminen auttaa omaa kuorotoimintaa ja kehittää lisäksi häntä
itseään laulajana. Lauluoppilaat eivät aiheuta haittaa kanttorin viranhoitoon.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää puoltaa Jukka Herojan sivutoimilupa-anomusta.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tampereen tuomiokapituli
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§ 135

Kangasalan seurakunta- Kirkkoneuvosto - Muut asiat

Ei muita asioita.
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§ 136

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
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§ 137

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:50.
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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

124, 126-127, 129-137

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

123, 125, 128

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
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
123, 125, 128

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.
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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
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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
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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 €

