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§ 41

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 §: Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on
toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sähköpostitse 5.12.2017
sekä osalle maapostilla 5 12.2017. Kokouskutsu on ollut seurakunnan
ilmoitustaululla 5.12.2017 lähtien.
Esitys

Kirkkovaltuusto todennee
päätösvaltaiseksi.

kokouksen

laillisesti

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

koolle

kutsutuksi

ja

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
Esitys

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi
erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos
pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin
seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2017. Kokouksen
pidetään nähtävillä Kangasalan seurakunnan
15.12.2017-13.1.2018.

tarkastettu pöytäkirja
kirkkoherranvirastossa

Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kari Kerttulan ja Mari
Järvenpään.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Kokouksen työjärjestys
Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 §: Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan
määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä
esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on
kirkkoneuvoston ehdotus.
Esitys

Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen esityslistan.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 42

Talousarvion toteuma 1.1.-31.10.2017

Diaarinumero

DKAN/18/02.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen talousarvion 2017 toteuman ajalla 1.1.31.10.2017 ja saattaa toteuman kirkkovaltuuston tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

KV 12.12.2017
Esitys

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen talousarvion 2017 toteuman ajalla 1.1.31.10.2017.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 43

Lisämäärärahaesitys Suoraman srk-keskuksen aulan sisäkaton korjaamiseksi

Diaarinumero

DKAN/18/02.00.01/2017

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Suoraman seurakuntakeskuksen sisääntuloaulan katto ei vastaa hyvän
sisäilman edellyttämää rakennustapaa. Katon akustoivana materiaalina
käytetty mineraalivilla muodostaa sisäilman epäpuhtauksia aiheuttavan
päästölähteen. Mineraalivillakuidut aiheuttavat tavallisesti silmien, ihon ja
limakalvojen ärsytysoireita. Niiden ei kuitenkaan ole todettu aiheuttavan
sairauksia tai allergiaa.
Voidaksemme ylläpitää ja kehittää turvallista ja terveellistä työympäristöä
tulee sisäkatosta poistaa kyseinen akustoiva materiaali. Tämä edellyttää
aulan puisen sisäkattorakenteen purkamista ja akustoivan materiaalin
poistamista. Uusi sisäkatto toteutetaan akustoivana kipsilevyrakenteena.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan korjaustyön
kustannusarvion mukaisesti 20.000,00 euron lisämäärärahan myöntämistä
korjaustoimenpiteiden toteutukseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirjanpito, kirkkovaltuusto

KV 12.12.2017

Esitys

Kirkkovaltuusto päättää liitteenä olevan korjaustyön kustannusarvion
mukaisesti hyväksyä 20.000,00 euron lisämäärärahan korjaustoimenpiteiden
toteutukseen Suoraman seurakuntakeskuksessa.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 44

Kiinteistötoimen lisämäärärahaesitys vuoden 2017 talousarvioon

Diaarinumero

DKAN/18/02.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kiinteistötoimen pääluokan kuluja on vuoden 2017 aikana kertynyt ennakoitua
enemmän. Taustalla on erityisesti henkilöstökulut sekä Leiri- ja
tapahtumakeskus Pyysalon laittoman kaatopaikan puhdistustyöt.
Juhlavuoden tapahtumat ovat lisänneet tukipalveluiden, erityisesti
ruokapalveluiden sekä suntiotyön tarvetta normaalista. Lisäksi haasteensa
työvoiman riittävyydelle ovat aiheuttaneet pitkäaikaiset poissaolot, mitkä ovat
lisäksi aiheuttaneet jonkin verran tuplapalkkausta. Kaikkiaan henkilöstökulut
ovat ylittymässä runsaan 20 000 euroa, joista erillislisien (ylityöt, iltalisät)
osuus on tässä vaiheessa vuotta n. 17 000 euroa.
Toinen merkittävä määrärahaylitys aiheutui Pyysalossa ennen seurakunnan
omistajuutta perustetun laittoman kaatopaikan siivoustyöstä. Kaiken kaikkiaan
kaatopaikan tyhjennys sekä maaperän puhdistustyö maksoi seurakunnalle
noin 25 000 euroa.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistötoimen pääluokalle 40 000 euron
lisämäärärahan ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

KV 12.12.2017
Esitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy 40 000 euron lisämäärärahan kiinteistötoimen
pääluokalle edellä esitetysti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirja

5/2017

6

12.12.2017
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto

§ 45

Investointiosan 2017 muutos

Diaarinumero

DKAN/18/02.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunnan investointiosa 2017 toteutuu lopulta hieman
erilaisena kuin mitä vuoden 2017 talousarvion yhteydessä arvioitiin.
Suoraman leikkialueen uusimista ei tulla toteuttamaan vielä vuoden 2017
aikana. Myöskään Kirkonkylän, Ruutanan ja Vatialan jätehuollon uudistamiset
siirtyvät vuodelle 2018. Koy Myllypohjan ja Koy Harjunsolan putkiremontti
tullaan taas suorittamaan rahoitusvastikkeiden muodossa tulevina vuosina.
Yhteensä investointiosan jää näiden muutosten myötä toteutumatta 146 000
euroa. Muutosten jälkeen investointikulut jäävät 267 000 euroon.
Muut investointiosan vuodelle 2017 suunnitellut hankkeet ovat toteutumassa
ja ovat toteutumassa varatun määrärahan puitteissa, lukuun ottamatta
Kangasalan kirkon katon tervaushanketta, mikä ylittyi arvioidusta 18 080,29
euroa. Ylityksen taustalla oli joidenkin kirkon katon osien korjaustarve ennen
tervausta. Muiden hankkeiden alittuminen vastaavalla summalla on vielä
epävarmaa. Siksi kirkon katon tervaushankkeelle tulee hyväksyä korjattu
hankemääräraha.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2017 investointiosan
hyväksymistä seuraavin muutoksin:
1. Koy Myllypohjan putkiremontti 80 000 euroa poistetaan
2. Koy Harjunsola II:n putkiremontti 30 000 poistetaan
3. Ruutanan ja Vatialan jätehuollon uudistamiset, 11 000 euroa, siirretään
suunnitelmavuodelle 2018
4. Suoraman leikkialueen uusiminen, 15 000 euroa, siirretään
suunnitelmavuodelle 2018.
5. Kangasalan kirkon katon tervaushankkeen ylitys 18 080,29
hyväksytään.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

KV 12.12.2017
Esitys

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2017 investointiosaan seuraavat
muutokset:
1.

Koy Myllypohjan putkiremontti 80 000 euroa poistetaan
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2. Koy Harjunsola II:n putkiremontti 30 000 poistetaan
3. Ruutanan ja Vatialan jätehuollon uudistamiset, 11 000 euroa, siirretään
suunnitelmavuodelle 2018
4. Suoraman leikkialueen uusiminen, 15 000 euroa, siirretään
suunnitelmavuodelle 2018.
5. Kangasalan kirkon katon tervaushankkeen ylitys 18 080,29
hyväksytään.
Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 46

Kangasalan kirkon valaistus- ja AV-tekniikan uudistus

Diaarinumero

DKAN/6/03.03.03/2017

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Kangasalan seurakunnan strategian keskeinen osa on
jumalanpalveluselämän kehittäminen. Yhtenä osana tätä uudistustyötä on
nykyaikaisen ja helppokäyttöisen esitystekniikan hankkiminen ja asentaminen
Kangasalan kirkkoon. Kirkon AV-tekniikan ja esitysvalaistuksen uudistamisen
tavoite on mahdollistaa helppokäyttöinen kuva-, video- ja äänimateriaalin
esittäminen seurakuntalaisille ilman mittavia etukäteisvalmisteluja.
Uudistettavan tekniikan avulla voidaan näyttää alttarialueen ja mm.
urkuparven tapahtumia valkokankaalla koko kirkkosaliin sekä tallentaa ja
välittää kirkon tapahtumia myös internetin välityksellä.
Kirkon esitysvalaistuksen ja AV- tekniikan uusimiseen liittyvät tekniset
suunnitelmat sekä työn toteutuksen kustannusarvio on teetetty Paiste
Productions OY:lla. Suunnitelman mukaisen esitysvalaistuksen toteuttamisen
kustannukset ovat 18.600,00 euroa ja AV- tekniikan toteuttamisen osalta
kustannukset ovat 86.800,00 euroa. Uudistustyön kokonaishinta on
105.400,00 euroa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että hyväksyy Paiste
Productions Oy:n tekemät suunnitelmat Kangasalan kirkon esitysvalaistuksen
ja AV-tekniikan uusimiseksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

KV 12.12.2017
Esitys

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Paiste Productions Oy:n tekemät
suunnitelman Kangasalan kirkon esitysvalaistuksen ja AV-tekniikan
uusimiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 47

Talousarvio 2018 sekä talous- toimintasuunnitelma 2019-2020

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

KN 21.11.2017
Vuoden 2018 talousarvioesitys on laadittu pitkälti talousarviokehyksen
mukaisesti. Talousarviokehyksen päälle on kuitenkin jouduttu lisäämään
yleiskorotusvaraus palkkoihin sekä joitain kertaluontoisia kuluja.
Henkilöstökustannukset pysyvät varsinaisten palkkojen osalta vuoden 2017
talousarvion tasolla. Henkilöstösivukuluissa tulee eläkemaksun alenemisen
myötä noin 90 000 euron säästö. Toisaalta taas kirkon eläkerahastomaksu
kasvoi 1 prosenttiyksikön verran ollen 5 % (n. 50 000 euroa) viimeisimmän
valmistuneen
verovuoren
(2016)
kirkollisveromäärästä.
Henkilöstömäärärahoissa on varauduttu 1 %:n yleiskorotukseen.
Pääsääntöisesti toimintakulut pysyvät vuoden 2017 tasolla. Juhlavuoden
järjestämiseen varatun määrärahan poistuttua pientä kertaluonteista kasvua
tulee mm. Kangasalan kirkon urkujen huollosta ja kirkollisvaalien
järjestämistä. Lisäksi kameravalvontajärjestelmä tullaan hankkimaan kaikkiin
kirkkoihin sekä siunauskappeliin.
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Investointien määrä ei yllä täysin poistojen tasolle, mutta vuoden 2018
investointiosassa varaudutaan moniin projekteihin mm. Kirkon esitystekniikan
uusimiseen sekä Ruutanan seurakuntakodin maalämpöön saattamiseen.
Lisäksi vuonna 2018 on määrä suunnitella Vatialan seurakuntakodin
tulevaisuutta sekä selvittää keskustan kehittämisen ja keskustan
kaavahankkeiden mahdollisia vaikutuksia seurakunnalle.
Investointituloja seurakunnalle kertyy Harjunsola I:n myynnistä. Kyseinen
kertaluontoinen tuotto nostaakin seurakunnan vuosikatteen lähes poistojen
tasolle. Vuosikate vuodelle 2018 on 359.530 euroa. Poistojen määrän
ennakoidaan olevan vuonna 2018 n. 387 000 euroa. Tilikauden tulos jääkin
noin 27 866 euroa tappiolliseksi.
Vuoden 2018 aikana toimintakuluja ja toimintaa tarkastellaan talouden
tasapainottamisen näkökulmasta. Vaikka Kangasalan seurakunnan talous on
edelleen vakaalla pohjalla, tulee käyttötalouden tasapainoon kiinnittää
erityistä huomiota. Tukipalveluita (hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi) sekä
johtokuntia (yhteys, kasvu ja palvelu) on kaikkia pyydetty tekemään harjoitus
siitä, miten 50 000 euron toimintakatteen pieneneminen vaikuttaisi toimintaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan talousarvio
2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2020 hyväksymistä.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

KV 12.12.2017
Esitys

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion 2018 ja talousja toimintasuunnitelman 2019-2020.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.
Lisäksi kirkkovaltuusto yksimielisesti päätti Sakari Vanhasen esityksestä
15 000 € ideapankkimäärärahasta hallinnon pääluokkaan.
Ideapankkimäärärahalla on tarkoitus mahdollistaa vuoden aikana nousevia
kehittämishankkeita. Päätöksen rahan käyttämisestä hankkeisiin tekee
kirkkoneuvosto.
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§ 48

Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto - Ilmoitusasiat
Jyrki Jaakkola esitti kiitoksensa läntiselle hautausmaalle perustetusta muualle
haudattujen muistomerkistä ja toivoi, että uudesta muistomerkistä saataisiin
tietoa mahdollisimman monelle hautausmaalla kävijälle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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§ 49

Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10.

12
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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

42, 48, 49

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät
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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

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala

Pöytäkirjan pykälät
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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Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto
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

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

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

41, 43, 44, 45, 47

Pöytäkirja
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Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto
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
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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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5/2017

16

12.12.2017
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto
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 €

