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§ 56

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

Kokous todettiin lailliseksi 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.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Sarkala ja Anne-Mari Thomassen.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 57

Oppisopimuskoulutettavan valinta lapsityöhön

Diaarinumero

DKAN/5/01.03.00/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Lapsityössä on tällä hetkellä kolme toimea joissa ei ole vakituista
toimenhaltijaa, vaan toimiin on kiinnitetty oppisopimusopiskelija. Näistä
oppisopimisopiskelijoista kaksi valmistuvat toukokuussa 2017. Yhden
oppisopimusopiskelijan opinnot vielä jatkuvat.
Aiemman linjauksen mukaan oppisopimusopiskelijalle tehdään työsopimus,
joka kattaa koko oppisopimuskoulutuksen ajan.
Lapsityössä on viime vuosina ollut useita oppisopimuskoulutettavia.
Oppisopimuskoulutus onkin erinomainen väylä kouluttaa uusia
ammattitaitoisia työntekijöitä. Oppisopimuskouluttaminen kuitenkin vaatii
kouluttavalta organisaatiolta ammattitaidoltaan pätevän henkilöstön
työpanosta, ja siksi koulutettavien henkilöiden määrä yksikössä tulee pitää
kohtuullisena.
LAVA: Tässä pykälässä käsiteltävällä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska tehtävä korvaa nykyisen
oppisopimuskoulutussopimuksen.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että toiseen vapautuvista toimista palkataan henkilö,
joka haluaa opiskella oppisopimuksella lastenohjaajaksi syksystä 2017 lukien.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa johtavan lapsityönohjaajan valitsemaan
oppisopimuskoulutettavan.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 58

Lastenohjaajan rekrytoinnin aloittaminen

Diaarinumero

DKAN/3/01.01.01/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Lapsityössä on tällä hetkellä kolme toimea joissa ei ole vakituista
toimenhaltijaa, vaan toimiin on kiinnitetty oppisopimusopiskelija. Näistä
oppisopimisopiskelijoista kaksi valmistuvat toukokuussa 2017. Yhden
oppisopimusopiskelijan opinnot vielä jatkuvat.
Aiemman linjauksen mukaan oppisopimusopiskelijalle tehdään työsopimus,
joka kattaa koko oppisopimuskoulutuksen ajan.
Lapsityössä on viime vuosina ollut useita oppisopimuskoulutettavia.
Oppisopimuskoulutus onkin erinomainen väylä kouluttaa uusia
ammattitaitoisia työntekijöitä. Oppisopimuskouluttaminen kuitenkin vaatii
kouluttavalta organisaatiolta ammattitaidoltaan pätevän henkilöstön
työpanosta, ja siksi koulutettavien henkilöiden määrä yksikössä tulee pitää
kohtuullisena.
LAVA: Tässä pykälässä käsiteltävällä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska tehtävä on tarkoitus täyttää
uudelleen.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että toinen vapautuvista lastenohjaajan toimista
laitetaan auki keväällä 2017 niin, että vakinainen lastenohjaaja voi aloittaa
viimeistään 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan.
Kirkkoneuvosto nimeää lastenohjaajien valintaa valmistelevaan työryhmään
kirkkoherran, henkilöstöpäällikön ja lapsityönohjaajat.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 59

Kangasalan kirkon remontti

Diaarinumero

DKAN/6/03.03.03/2017

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
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

Päätös

Kirkkoneuvosto
1

merkitsee tiedokseen kirkkosalin muutostöiden suunnittelu- ja
toteutusaikataulun.

2

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

Päätös esityksen mukaan.
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§ 60

Rippikoululeirien turvallisuusvastaavat

Diaarinumero

DKAN/7/00.07.00/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää valita kesäleirien turvallisuusvastaavat liitteen
Turvallisuusvastaavat 2017 mukaisesti.
Jatkossa leirien turvallisuusvastaavista työntekijöistä tekee päätöksen
kirkkoherra.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 61

Ystävyysseurakuntatoimikunnan valinta 2017-2018

Diaarinumero

DKAN/2/00.00.01/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto valitsee ystävyysseurakuntoimikunnan jäsenet
valtuustokauden 1. ja 3. vuonna kahden vuoden määräajaksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee ystävyysseurakuntatoimikunnan jäsenet vuosiksi
2017-2018.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti ystävyysseurakuntatoimikunnan jäseniksi
seuraavat henkilöt:
Irma Kerttula
Ulla Muranen
Ari Valkola
Harri Ahonen Pj.
Outi Kurronen
Kai Mattson
Marja-Liisa Mäsä
Aimo Salo
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§ 62

Määräaikaisen diakonin valinta

Diaarinumero

DKAN/1/01.01.01/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkovaltuusto on perustanut 26.1.2017 kahden vuoden määräajaksi
diakonia viran. Määräaikaisuuden peruste on diakonian uusien toimenkuvien
tarkastelujakso. Ko. virkaa hoitaa Hanne Karaksela viranhaltijapäätöksellä
31.3.2017 asti.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää valita Hanne Karakselan määräaikaiseen osaaikaiseen (60% kokonaistyöajasta) diakonin virkaan ajalle 1.4.2017 –
31.12.2018.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 63

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa

Diaarinumero

DKAN/10/00.00.01/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa osallistumaan johtokuntien sekä
Kuhmalahden kappelineuvoston kokouksiin. Edustajalla on kokouksissa
läsnäolo – ja puheoikeus.
LAVA: Tässä pykälässä käsiteltävällä asialla on seuraava, kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 § tarkoitettu lapsivaikutus: Kirkkoneuvosto saa edustajansa kautta
tietoa kasvun johtokunnan työskentelystä ja päätöksistä.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa kasvun, palvelun ja yhteyden
johtokuntiin sekä Kuhmalahden kappelineuvostoon.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita edustajansa johtokuntiin sekä
Kuhmalahden kappelineuvostoon seuraavasti:
Kasvun johtokunta
Palvelun johtokunta
Yhteyden johtokunta
Kuhmalahden kpln

Jukka Hirvonen
Aimo Salo
Sirkka Tuhola
Pirjo Mäkijärvi
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§ 64

Tilinkäyttöoikeudet 1.4.2017-

Diaarinumero

DKAN/9/02.00.00/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Henkilöstömuutosten myötä on tarve päivittää pankkitilien tilinkäyttöoikeudet.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Kangasalan seurakunnan tilien tilinkäyttöoikeus
on seuraavilla henkilöillä:
Seppo Jarva
Annu Kuusisto
Sari Lehtinen
Virpi Hildén
Merja Nurkkala

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

kirkkoherra
talousjohtaja
henkilöpäällikkö
toimistosihteeri
taloussihteeri
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§ 65

Seurakunnan nimenkirjoitusoikeudet

Diaarinumero

DKAN/4/00.07.00/2017

Valmistelija

Merja Nurkkala

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kirkkolaki
7
luku
7
§:
Seurakunnan
ja
seurakuntayhtymän
nimenkirjoitusoikeus. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää
seurakunnan
ja
yhteinen
kirkkoneuvosto
seurakuntayhtymän
nimenkirjoitusoikeudesta.
Seurakunnan nimen kirjoittavat kiinteän omaisuuden kauppakirjoihin ja yli 5
vuotta kestäviin sopimuksiin kirkkoherra, talousjohtaja ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja
kaksi
yhdessä.
Kirkkoherran
ollessa
estynyt
nimenkirjoitusoikeutta
käyttää
tuomiokapitulin
määräämä
sijainen.
Talousjohtajan
ollessa
estynyt
nimenkirjoitusoikeutta
käyttää
henkilöstöpäällikkö.
Muut kuin kiinteän omaisuuden kauppakirjat sekä 5 vuotta ja sen alle kestävät
sopimukset allekirjoittavat omalta toimialaltaan kirkkoherra ja talousjohtaja
kumpikin yksin.
Työalaa koskevat sitoumukset allekirjoittaa väliesimies tai työalasta riippuen
talousjohtaja tai kirkkoherra.
Palkkalaskentaan liittyvät todistukset ja hakemukset
palkkasihteeri, henkilöstöpäällikkö tai talousjohtaja.

allekirjoittaa

Vakuutustodistuksen työtapaturman sattuessa allekirjoittaa väliesimies.
Pöytäkirjanotteet voi allekirjoittaa kokouksen sihteeri tai taloussihteeri.
Kirkkoneuvosto voi poiketa tästä päätöksestä jonkun yksitäisen asiakirjan
osalta eri päätöksellä.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Kangasalan seurakunnan
nimenkirjoitusoikeutetut edellä esitetysti ovat:
Kirkkoherra
Talousjohtaja
Hallintokappalainen
Kiinteistöpäällikkö
Henkilöstöpäällikkö
Seurakuntapuutarhuri
Johtava diakoni
Johtava kanttori
Johtava lapsityönohjaaja
Johtava nuorityönohjaaja
Taloussihteeri

Seppo Jarva
Annu Kuusisto
Henri Lehtola
Harri Pitkämäki
Sari Lehtinen
Liisa Niemelä
Mirja-Leena Hirvonen
Jukka Heroja
Karin Uotila
Johanna Jutila
Merja Nurkkala
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Palkanlaskija

Arja
Lähdekorpi
seurakunnasta)

(ostopalvelu

Lempäälän

Kirkkoherran ollessa estynyt nimenkirjoitusoikeutta käyttää tuomiokapitulin
määräämä sijainen.
Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 66

Seurakuntapastori Marja Hyssyn eropyyntö

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakuntapastori Marja Hyssy on ilmoittanut irtisanoutuvansa Kangasalan
seurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.8.2017 alkaen eläkkeelle
siirtymisen vuoksi.
LAVA: Tässä pykälässä käsiteltävällä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska virka on tarkoitus täyttää
uudelleen.

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää seurakuntapastori Marja Hyssylle eron Kangasalan
seurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.8.2017 alkaen. Päätös lähetetään
tiedoksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 67

Seurakuntapastorin viran aukijulistaminen

Diaarinumero

DKAN/13/01.01.01/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen, Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan seurakunnassa on tullut avoimeksi seurakuntapastorin virka
1.8.2017 alkaen. Kangasalan seurakunnassa on yhdeksän papin virkaa
(kirkkoherra,
hallintokappalainen,
kaksi
kappalaista
sekä
viisi
seurakuntapastoria).
Seurakunnan strategian mukaisesti arvioimme rohkeasti työtämme ja
voimavarojemme suuntaamista. Arvion mukaan tarvetta vähentää
pappistyövoimaa ei ole, vaan seurakunnan toiminnan kannalta on
välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista täyttää virka samasta päivämäärästä
lukien.
Voimavarojen suuntaamisen kannalta on hyvä tarkastella täytettävän viran
työnkuvaa. Viran täyttämisen yhteydessä onkin luonnollinen tilaisuus
vaikuttaa täytettävän viran työnkuvaa. Seurakunnassa on hoidettu
nuorisotyön teologisia tehtäviä pitkähkö aika vs. seurakuntapastorin toimesta.
Mikäli nyt täytettävän viran työalaksi määritellään nuorisotyö, saamme
nuorisotyön tiimin toimintaan entistä enemmän pitkäjänteisyyttä ja
ennustettavuutta.
Seurakuntapastorin valinnasta vastaa kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvoston
valintapäätöksen
pohjalta
tuomiokapituli
antaa
virkaan
valitulle
viranhoitomääräyksen.
LAVA: Tässä pykälässä käsiteltävällä asialla on merkittävä kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettu lapsivaikutus. Jos seurakuntapastorin työalaksi
määritellään nuorisotyö, hän tuo pitkäaikaista ja työn kokonaisvaltaista
kehittämistä edistävää teologista osaamista nuorisotyöhön ja koko
kasvatussektorille.

Esitys

1. Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi Kangasalan seurakunnan
seurakuntapastorin viran 1.9.2017 alkaen.
2. Viran työalaksi määritellään valintahetkellä nuorisotyö, virkaan valitun tulee
hyväksyä mahdolliset myöhemmät muutokset työnkuvaan.
3. Käynnistetään hakuprosessi siten, että valittu henkilö voi aloittaa
tehtävässään viimeistään 1.9.2017. Tämä edellyttää sitä, että hakuaika
virkaan päättyy 15.5.2017.
4. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
5. Viran vaativuusryhmä on 601.
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6. Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän, jonka tehtävänä on huolehtia
valintaprosessista ja tuoda ehdotus virkaan valittavasta henkilöstä
kirkkoneuvoston kokoukseen 6.6.2017.
7. Päätös lähetetään tiedoksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapituliin
virkamääräyksen antamista varten.
Päätös

Päätös esityksen mukaan.
Valintaryhmään kirkkoneuvosto yksimielisesti valitsi seuraavat henkilöt:
Pirjo Mäkijärvi
Henriikka Tarri
Timo Villgren
erikseen valittava nuorten edustaja
sekä virkansa puolesta kirkkoherra, henkilöstöpäällikkö, hallintokappalainen ja
johtava nuorisotyönohjaaja.
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§ 68

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat

1. Kirkkoherra esitteli juhlavuoden esitteen
2. Talousjohtaja kertoi tilannekatsauksen Kirkon palvelukeskuksen (Kipa)
asiakkuudesta
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§ 69

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:30.

16
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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

58,59,66-70

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

56,57,60-65

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
56,57,60-65

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 €

