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§ 109

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.
Elina Oksanen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 293: 1-4.
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 keskiviikkona
3.10.2018.
Esitys

1. Todetaan läsnäolijat.
2. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Läsnä oli 11 jäsentä ja yksi varajäsen. Kokous todettiin yksimielisesti 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 kiertävän järjestelmän mukaisesti.
Vuorossa ovat Liisa Sarkala ja Anne-Mari Thomassen
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 11.10 – 1.11.2018.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Pöytäkirja
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Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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§ 110

Metsänhoitosuunnitelma - FSC-sertifiointi

Diaarinumero

DKAN/53/03.02.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Vieraana UPM:n edustaja Lasse Tuunanen.
Seurakunta päätti edellisessä kokouksessa tilata kilpailutuksen perusteella
metsänhoitosuunnitelman tekemisen UPM:ltä.
Seurakunta voi liittyä metsänhoitosuunnitelmassa FSC-sertifiointiin. FSCsertifiointi sisältää periaatteita ja kriteerejä, jotka määrittelevät ympäristön
kannalta hyvän, sosiaalisesti hyödyllisen ja taloudellisesti kannattavan
metsänhoidon keskeiset osa-alueet ja vaatimukset.
Metsäsuunnitelma voidaan tehdä niin, että siinä otetaan huomioon
sertifioinnin vaatimukset. Sertifioinnissa otetaan huomioon metsän
monimuotoisuus ja luontoarvot. Sertifiointi pyrkii taloudellisesti kannattavaan
metsänhoitoon, mutta vaikuttaa metsästä saatavaan tuottoon.
Seurakunnan tarkoituksena on hakea kirkon ympäristödiplomia.
Kokouksessa esitellään FSC-sertifiointia. Tarkoituksena on tehdä päätös siitä,
laaditaanko metsäsuunnitelma niin, että siinä otetaan huomioon FSCsertifioinnin vaatimukset.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Metsän monimuotoisuus ja
ympäristöarvojen huomioon ottaminen lisää lasten luonnollisia virkistys- ja
retkeilymahdollisuuksia seurakunnan metsissä yhdessä heidän
vanhempiensa kanssa.

Esitys

Päätetään, että metsäsuunnitelma laaditaan ottaen huomioon FSCsertifioinnin vaatimukset.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

10/2018

4

09.10.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 111

Perheterapeutin viran perustaminen

Diaarinumero

DKAN/23/04.05.03/2018

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan seurakunnan strategiassa on asetettu yhdeksi keskeiseksi
toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi erilaisten perheiden kohtaaminen ja hyvän
perhe-elämän tukeminen.
Seurakunnalla on jo nyt tarjolla monenlaista perhe-elämää tukevaa ja
avioparien keskinäistä yhteyttä rakentavaa toimintaa (avioparityö, perheleirit,
avoimet päiväkerhot jne.). Tätä tarjontaa halutaan vahvistaa ns. perhetalon
perustamisella. Rakentuvan perhetalon ympärille on suunniteltu monenlaista
toimintaa. Yksi keskeinen, uusi ja strategian mukainen toimintamalli on perheja parisuhdeterapian tarjoaminen seurakunnan omana palveluna palveluita
tarvitseville perheille. Kangasalan seurakunta ostaa ja maksaa
kangasalalaisten käyntejä Tampereen perheasiainneuvottelukeskuksessa
useilla kymmenillä tuhansilla euroilla vuodessa. Oman neuvontapalvelun
aloittamisen ei oleteta pienentävän em. kustannuksia. Se kuitenkin
mahdollistaa jonotusajan lyhentymisen ja edesauttaa näin yhä aikaisemman
avun saamisen perheen erilaisiin ongelmatilanteisiin.
Uuden perustettavan perheterapeutin viran keskeisenä tehtävänä on tuottaa
perheille vastaanottomuotoisia palveluita (n. 60-70 % työajasta). Tämän
lisäksi viranhaltijan tulee osallistua (n. 30-40 % työajalla) seurakunnan omien
perhetapahtumien ja –leirien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Perheterapeutti on osa perhetalon ympärille rakentuvaa tiimiä.
LAVA-ARVIOINTI: Perheterapeutin viran perustaminen on osa kristillisen
kasvatustyön uudelleenorganisointia Kangasalan seurakunnassa. Kyseisen
viran perustamista on käsitelty kasvun johtokunnassa osana
uudelleenorganisoinnin esittelyä. Perheterapeutin viran perustaminen
vaikuttaa myönteisesti lasten ja perheiden hyvinvointiin Kangasalla.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakuntaan
perustetaan toistaiseksi voimassa oleva perheterapeutin viran. Viran
pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä virkaan soveltuva
erityiskoulutus. Virkaan voidaan valita myös henkilö, joka sitoutuu tarvittavan
erityiskoulutuksen hankkimiseen. Viran vaativuusryhmä on 602. Virassa on 6
kuukauden koeaika.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

Pöytäkirja
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KV 26.09.2018
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakuntaan perustetaan toistaiseksi voimassa oleva perheterapeutin viran. Viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä virkaan soveltuva erityiskoulutus. Virkaan voidaan valita myös henkilö, joka sitoutuu tarvittavan
erityiskoulutuksen hankkimiseen. Viran vaativuusryhmä on 602. Virassa on
6 kuukauden koeaika.
Päätöksen tekeminen edellyttää KL 8:3 § mukaista määräenemmistöä.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus

KN 09.10.18
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkovaltuusto perusti 26.9.18 Kangasalan seurakuntaan toistaiseksi
voimassa oleva perheterapeutin viran. Kirkkovaltuusto päätti, että viran
pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja virkaan soveltuva
erityiskoulutus. Virkaan voidaan valita myös henkilö, joka sitoutuu tarvittavan
erityiskoulutuksen hankkimiseen. Viran vaativuusryhmä on 602. Virassa on 6
kuukauden koeaika. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu
evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Perheterapeutin esimiehenä toimii
kirkkoherra. Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

LAVA-ARVIOINTI:

Perustettu perheterapeutin virka on osa kristillisen kasvatustyön
uudelleenorganisointia Kangasalan seurakunnassa. Perheterapeutin viran
perustaminen vaikuttaa myönteisesti lasten ja perheiden hyvinvointiin
Kangasalla.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että perheterapeutin virka julistetaan auki edellä
mainituin vaatimuksin ja valitsee valintaa valmistelevaan ryhmään
kirkkoherran, henkilöstöpäällikön, kasvatuksen työalajohtajan sekä edustajan
palvelun johtokunnasta ja kaksi kirkkoneuvoston jäsentä.
Virassa toivotaan aloitettavan 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

Käsittely

Aimo Salo esitti Anne-Mari Thomassenia, Sakari Vanhanen esitti Henriikka
Tarria. Pirjo Mäkijärvi ehdotti Helka Lumijärveä palvelun johtokunnasta. Muita
ehdotuksia ei tehty.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. Työryhmään nimettiin esityksen
lisäksi Anne-Mari Thomassen, Henriikka Tarri ja Helka Lumijärvi.
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Henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 112

Diakonian virkajärjestelyt

KN 12.9.2017 /§
Erityistyön diakoni Sirpa Aholan irtisanoutuminen
Diaarinumero
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Sirpa Ahola on pyytänyt eroa erityistyöndiakonin virasta 5.10.17 lukien. Ko.
viran erityistyö on muodostunut päihde- ja kriminaalityöstä. Viran
vaativuusryhmä on ollut 502 (2297,26€), jota on korotettu vaativuusosalla
(89,04€).
Seurakunnan strategian yhtenä painopisteenä on työn ja voimavarojen
rohkea arviointi. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että
henkilövaihdosten yhteydessä tehtäviä, sekä niiden vaikuttavuutta arvioidaan
kriittisesti sekä laaja-alaisesti. Tällainen arviointiprosessi vaatii aikaa, jotta
kuulluksi tulevat sekä työntekijät että luottamushenkilöt.

Esitys

1. Myönnetään ero Sirpa Aholalle.
2. Käynnistetään erityistyön diakonin tehtävän arviointi johtavan diakonian
viranhaltijan johdolla, siten että palvelun johtokunta tekee marraskuun
kirkkoneuvostoon esityksen diakonian virkajärjestelyistä.
3. Syksyn 2017 osalta johtava diakonian viranhaltija tekee tarvittavat
työjärjestelyt määrärahojen puitteissa.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Sirpa Ahola, palkkasihteeri, diakonian johtava viranhaltija

KN 7.11.2017
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Diakoniassa on tällä hetkellä kahdeksan virkaa, joista seitsemän on
kokoaikaista sekä yksi osa-aikainen (60%) määräaikainen virka. Seitsemästä
kokoaikaisesta virasta yksi on johtavan diakonian virka, yksi viranhaltija hoitaa
30% osuudella rippikoulukoordinaattorin tehtävää ja yksi viroista on erityistyön
diakonin tehtävä joka on suunnattu päihde- ja kriminaalityöhön. Lisäksi yhteen
kokoaikaiseen diakonin virkaan kuuluu 40% työpanoksella lähetyssihteerin
tehtäviä. Diakoniatyön tehtäviin on kuulunut myös kahvila Seurahuoneen
toiminnan organisointi sekä suunnittelu.

Pöytäkirja
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Palvelun johtokunta käsitteli (18.9.2017 / §8) kokouksessaan diakonian
virkatilannetta:
Palvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle:
1) Diakonian erityistyön virka lakkautetaan 31.12.2017 (vaativuusryhmä 502/
2297,26€ korotettuna vaativuusosalla 89,04€).
2) Perustetaan diakonian virka (vaativuusryhmä 502 /2297,26€) 1.1.2018
lukien. Jatkossa päihde- ja kriminaalityö sisällytetään perusdiakoniatyöhön.
3) Osa-aikainen määräaikainen diakonian virka lakkautetaan 31.12.2017.
4) Seurahuoneen organisointi ja suunnitteluvastuu siirtyy pois diakoniatyöstä.
Näiden muutosten jälkeen seurakunnassa on seitsemän kokoaikaista
diakonian virkaa. Näistä yksi on johtavan diakonin virka, yksi diakonian
viranhaltija hoitaa 30% osuudella rippikoulukoordinaattorin tehtävää ja yksi
viranhaltija hoitaa lähetyssihteerin tehtävää (40%).
Esitys

Hanne Karakselan hoitama määräaikainen ja osa-aikainen (60%)
diakonianvirka täysiaikaistetaan määräaikaisuuden päättymiseen saakka
31.12.2018. Kyseisen diakonianviran työnkuvaan sisällytetään päihde- ja
kriminaalityön tehtäviä.
Kirkkoneuvosto palaa syksyllä 2018 erityisdiakonin viran lakkauttamiseen ja
perusdiakonian viran perustamiseen.
Seurahuoneen
organisointi
ja
vapaaehtoiskoordinaattorin tehtäviin.

suunnitteluvastuu

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Hanne Karaksela, Eveliina Sydänlähde, Palvelun johtokunta

siirretään

PALVELUN JOHTOKUNTA 10.9.2018
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Palvelun johtokunta on vuosi sitten esittänyt, että erityisdiakonian virka
lakkautetaan ja tilalle perustetaan diakonian virka ilman erityismäärittelyä.
Kirkkoneuvosto kuitenkin päätti 7.11.2017, että ma.diakoniaviranhaltija Hanne
Karakselan työ muutettiin kokoaikaiseksi ja hänen työalakseen lisättiin
päihdetyö 31.12.2018 asti.
Järjestely on ollut hyvä ja Karakselan työala on osoittautunut toimivaksi.
Diakoniatyötä on tarkasteltu kokonaisuutena vuosien 2017 ja 2018 aikana.
Tämän johdosta on mm. toteutettu muutoksia vastaanottokäytännöissä.
Samanaikaisesti vastuu Seurahuoneen toiminasta siirtyi pois
diakoniatyöntekijöiltä. Muutokset ovat luoneet mahdollisuuden koko
diakoniatiimin työn uudelleen järjestelyyn. Näin ollen erityisviralle ei tänä
aikana ole ollut tarvetta.

Pöytäkirja
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Esitys

1. Palvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että erityisdiakonian virka lakkautetaan 31.12.2018.
2. Palvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että seurakuntaan perustetaan diakonian virka
(vaativuusluokka 502) 1.1.2019 alkaen

Päätös
Toimeenpano
KN 11.9.2018
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkoneuvosto käsitteli 7.11.2017 (2017 / §117) Sirpa Aholan eroa
erityisdiakonian virasta sekä ko. viran lakkauttamista. Tällöin kirkkoneuvosto
päätti palkata määräaikaiseen palvelussuhteeseen Hanne Karakselan
31.12.2018 asti, siten että hänen työalakseen lisättiin päihdetyö.
Kirkkoneuvosto päätti palata viran lakkauttamiseen syksyllä 2018.
Samassa päätöksessä kirkkoneuvosto siirsi Seurahuoneen toiminnan pois
diakoniatyöstä vapaaehtoiskoordinaattorille.
Diakoniatiimi johtavan diakonianviranhaltijan johdolla ovat tarkastelleet
diakoniatyötä kokonaisuutena ja tehtyjen ratkaisujen toimivuutta vuosien 2017
ja 2018 aikana. Tämän pohjalta johtava diakonian viranhaltija on esittänyt
Palvelun johtokunnalle erityisdiakonian viranlakkauttamista 31.12.2018 sekä
diakonian virka (vaativuusluokka 502) perustamista 1.1.2019 alkaen.

Esitys

1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että erityisdiakonian virka
lakkautetaan 31.12.2018.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntaan perustetaan
diakonian virka (vaativuusluokka 502) 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto, Palvelun johtokunta, Henkilöstöpäällikkö

KV 26.09.2018
Esitys

1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että erityisdiakonian virka lakkautetaan 31.12.2018.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntaan perustetaan
diakonian virka (vaativuusluokka 502) 1.1.2019 alkaen.
Päätöksen (2)-kohdan tekeminen edellyttää KL 8:3 § mukaista
määräenemmistöä.
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus

KN 09.10.18
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkovaltuusto päätti 26.9.18, että seurakuntaan perustetaan toistaiseksi
voimassa oleva diakonian virka 1.1.2019 alkaen. Virassa on kirkkohallituksen
päätöksen nro 124 1§ mukaiset diakonian viranhaltijan pätevyysvaatimukset.
Viran vaativuusryhmä on 502. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen.
Diakonin esimiehenä toimii johtava diakonian viranhaltija. Virkaan valittavan
tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran
vastaanottamista.

LAVA-ARVIOINTI:

Palvelun johtokunta on käsitellyt diakonian viran perustamista 10.9.18
kokouksessaan, mutta se ei kuitenkaan ole tehnyt lava-arviointia.
Henkilöstöpäällikön tekemä arvio: Seurakunnassa on perhetyöhön
erikoistunut diakoni Päivi Segerroos. Nyt palkattavalla diakonilla ei ole suoria
työtehtäviä lapsi- ja perhetyössä. Kuitenkin diakonian tekemällä kirkon
yhteiskuntatyöllä on epäsuoria vaikutuksia, sillä kaikkiaan diakoninen työ
tähtää vastuulliseen elämäntapaan ja yhteiskunnan rakenteitten
oikeudenmukaisuuteen. Diakoni osallistuu rippikoulutyöhön.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että diakonin virka julistetaan auki edellä mainituin
vaatimuksin ja valitsee valintaa valmistelevaan ryhmään kirkkoherran,
henkilöstöpäällikön ja johtavan diakonian viranhaltijan.
Virassa toivotaan aloitettavan 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

Käsittely

Sakari Vanhanen ehdotti esityksen lisäksi haastatteluryhmään Henriikka
Tarria ja Aimo Salo ehdotti Anne-Mari Thomassenia.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti niin, että lisäksi
haastattelutyöryhmään valittiin Henriikka Tarri ja Anne-Mari Thomassen.

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 113

Lausunto Kangasalan keskustan asemakaavasta

Diaarinumero

58/03.02.01/2018

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Kangasalan kaupungin elinvoimalautakunta on asettanut nähtäville
Kuohunlahdentien kortteleita 13, 13a ja 345, sekä niihin liittyviä katu- ja
liikennealueita koskevan asemakaavan muutoksen (kaava 820)
valmisteluaineiston. Aineisto on nähtävillä 17.9.–16.10.2018 välisen ajan.
Mahdolliset mielipiteet asemakaavasta on toimitettava elinvoimalautakunnalle
16.10.2018 mennessä.
Asemakaava muutoksen kohteena oleva kaava-alue rajautuu Kangasalan
seurakunnan omistamaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun
kulttuuriympäristöön. Toteutuessaan kaava tulee vaikuttamaan
kaupunkirakenteeseen merkittävästi ja pysyvästi. Huomioiden asemakaavan
ja sen toteutuksen mahdolliset vaikutukset seurakunnan kiinteistöille ja
toiminnalle tulee kirkkoneuvoston antaa muistutus kaavan
valmisteluaineistosta elinvoimalautakunnalle määräaikaan mennessä.
Ehdotus muistutukseksi on liitteenä.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Muistutuksessa edellytetty kulkuyhteys
Läntiselle hautausmaalle on tärkeä lapsille seurakunnan työssä mutta myös
yleisesti. Kirkon kirkkomaan säilyminen rauhallisena tukee lasten surua,
vainajien muistamista ja hengellistä elämää.

Esitys

Kirkkoneuvosto perehtyy kokouksessa kaavoitusaineistoon ja siitä
Kangasalan elinvoimalautakunnalle laadittuun muistutukseen ja tekee
päätöksen annettavasta muistutuksesta keskustelun perusteella.

Liitteet

Ehdotus muistutukseksi.

Käsittely

Anne-Mari Thomassen katsoi itsensä esteelliseksi eikä osallistunut asian
käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti muuten, mutta liitteenä olevan
muistutuksen 1.-kohta muutettiin muotoon ” 1.Tulee avata kulkuyhteys
hautajaissaattueille Kangasalan kirkon eteläportista Finnentien varrelta
Läntiselle hautausmaalle Kirkkojärventielle (alikulku). Reitin on sovelluttava
ruumisautolle ja jalan liikkuvalle saattoväelle.”
Pöytäkirja tarkistettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

10/2018
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§ 114

Vuoden 2019 talousarvion valmistelu

Diaarinumero

DKAN/30/02.00.01/2018

Valmistelija

Johtokunnat / talousjohtaja

Esittelijä

Henri Lehtola
Vuoden 2019 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu
kirkkoneuvoston 7.8.2018 antaman talousarviokehyksen pohjalta. Ohjeena
työaloille oli tänäkin vuonna 0 -% kasvu. Johtokunnat pysyivät annetussa
raamissa kiitettävästi toimintakulujen osalta.
Tulevana vuonna varsinaiset palkat kasvavat n. 60.000 tänä vuonna
toteutettujen uudistusten vuoksi. Näistä tärkeimmät ovat osa-aikainen
tiedottaja, citypappi sekä kasvatuksen johtokunnan alaiset esimies- ja
tehtävämuutokset. Lisäksi tulevalle vuodelle suunnitellaan pieniä lisäyksiä
kesätoimintaan, keittiötoimeen sekä arkistonhoitoon. Palkkoihin vaikuttaa
lisäksi 1 % yleiskorotus sekä 368 €/hlö kertaerä. Palkkakulut kasvavat
kaikkiaan n. 150.000 €.
Johtokuntien esityksissä on eräitä kehittämisehdotuksia ja painopisteitä:
Yhteyden johtokunta esittää:
- Toritapatumaan ja Jukolan viestin tapahtumiin 15.000 €
- Julkisuuskuvatutkimukseen 15.000 €
- Majataloillan bändin korvamonitoreihin 6.000 € ja youtube-tallenteen
käsittelyyn 2.500 €.
Viestinnän talousarvio sisältää toimintakulujen lisäyksiä 10.000 painatuksiin ja
it-palveluihin.
Kasvun johtokunnan toimintasuunnitelma sisältää perhetalon perustamisen
- Perhetalon kokonaistalousarvio on 87.000 €, josta toimintamäärärahaa on
n. 15.000 €.
Palvelun johtokunnan talousarvio sisältää perheterapeutin viran perustamisen
- Palkkakulun lisäksi viran tarpeisiin sisältyy 3.000 € toimintamääräraha
Tukipalveluiden talousarvioesitys sekä talousarvio kokonaisuudessaan on
määrä käsitellä kirkkoneuvoston toisessa talousarviokäsittelyssä
marraskuussa. Kirkkoneuvostolle esitetään tässä vaiheessa alustava arvio
siitä, millainen koko talousavio on.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: talousarvioehdotus sisältää kasvun
johtokunnan alaisen toiminnan. Myös muissa talousarvion osissa on lasten
toimintamahdollisuuksiin liittyviä ehdotuksia. Lasten ja nuorten
toimintamahdollisuuksiin liittyvää toimintaa ei olla vähentämässä.

Esitys

Kirkkoneuvosto aloittaa talousarvion 2019 käsittelyn tutustumalla pääluokan 2
Seurakuntatyön talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksiin.

Pöytäkirja

10/2018
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Liitteet

2. pääluokan toimintasuunnitelma ja talousarviot

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi valmistelua varten.

Toimeenpano

Tiedoksi johtokunnat

13

Pöytäkirja
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§ 115

Hautamuistomerkkisuunnitelma Pelto

Diaarinumero

DKAN/9/05.03/2018

Valmistelija

Liisa Niemelä

Esittelijä

Henri Lehtola
Kiviliike Sairanen Oy anoo lupaa asentaa liitteen mukainen muistomerkki
haudalle Pelto 3-14-00-013.
Seurakuntapuutarhuri ei näe estettä muistomerkkisuunnitelman
hyväksymiselle.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Hautamuistomerkkianomus hyväksytään ja muistomerkki saadaan asentaa
suunnitelman mukaisesti.

Liitteet

Hautamuistomerkkisuunnitelma

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri, Kiviliike Sairanen

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja

10/2018
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§ 116

Ystävyysseurakuntamatka Raivolaan

Diaarinumero

57/09.00.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvosto on suunnitellut matkaa Raivolaan Venäjälle. Matka
järjestetään 23-25.11.2018. Matkaa varten on talousarviossa varattu
määräraha Yleisen seurakunnan kustannuspaikalle 10129000 tilille muut kulut
496000.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

1. Päätetään järjestää kirkkoneuvoston matka Raivolaan Venäjälle 2325.11.2018;
2. Matkan kulut kirkkoneuvoston jäsenille, kirkkoherralle ja talousjohtajalle,
Marja-Liisa Mäsälle ja Outi Kurroselle maksetaan seurakunnan talousarviosta.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 117

Taloussuunnittelun vuosikello

Diaarinumero

DKAN/34/00.02.07/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Viranhaltijajohtoryhmässä on keskusteltu tarpeesta kehittää seurakunnan
talouden suunnittelun aikataulua. Tarpeen ovat erityisesti tuoneet esille
johtokuntatyöskentelystä vastaavat viranhaltijat.
Seurakunnan hallintoa hoitaa kolme johtokuntaa. Johtokunnille on annettu
periaatteessa laaja toimintavaltuus päättää johtokunnan alaisten työmuotojen
ja talousarvion suunnittelusta. Ne voivat päätöksellään siirtää
toimintamäärärahoja kustannuspaikalta toiselle.
Johtokuntien vahva asema on tuonut esille sen, että tällä hetkellä toimintaa
suunnittelevat työalavastaavat, johtokuntatyöstä vastaavat viranhalijat ja
johtokunnat joutuvat työstämään ehdotuksensa talousarvioksi varsin nopeasti
kesälomakauden jälkeen syyskuussa. Kirkkoneuvosto antaa
talousarviokehyksen elokuussa, mutta osa työntekijöistä on lomalla elokuun.
Täysipainoinen suunnittelu voi alkaa vasta syyskuussa. Kirkkoneuvoston
kokousaikataulu (lokakuun toinen tiistai)puolestaan vaatii sitä, että
talousarvion alustavat luvut ja toimintasuunnitelmat on oltava valmiina
syyskuun 20. päivän tienoilla, jotta talousarviokirja ehditään tekemään. Koska
johtokuntien on kokoonnuttava viimeistään syyskuun kolmannella viikolla,
tämä jättää viranhaltijoille käytännössä puolitoista viikkoa aikaa laatia talousja toimintasuunnitelmasta ehdotuksensa johtokunnalle. Tätä on pidetty aivan
liian lyhyenä aikana.
Vastaava tilanne toistuu alkuvuodesta, kun laaditaan toimintakertomusta.
Johtokuntien on kokoonnuttava helmikuun kolmannella viikolla, jotta
toimintakertomus ehditään työstää kirkkoneuvostoa varten maaliskuun toiselle
viikolle. Viranhaltijoilla tulee olla valmis toimintakertomusaineisto valmiina jo
helmikuun toisella viikolla.
Lisäksi on tarpeen pohtia se, missä vaiheessa johtokunnat ja kirkkovaltuusto
voivat antaa alustavat ajatuksensa toimintasuunnitelman työstöön. Nykyään
valtuuston talousarvioseminaari pidetään syys-lokakuussa. Tämä on liian
myöhään siitä näkökulmasta, että johtokunnat ovat omat ehdotuksensa jo
työstäneet syyskuun puolivälissä. Johtokuntien alustava ja visioiva
työskentely on tehty jo toukokuussa. Mikäli kirkkovaltuustoa pidetään
ratkaisevimpana talouden ja toiminnan suunnittelun käynnistäjänä, tulisi sen
kokoontua seminaarin kaltaiseen visiointikokoukseen keväällä ennen
johtokuntia. Näin viranhaltijat ja johtokunnat voisivat työstää kirkkovaltuuston
visiointia. Luontevaa olisi pitää kirkkovaltuuston tilinpäätöskokous ja samalla
seminaarissa alkaa pohtimaan tulevaa.
Liitteenä on vuosikello, johon on suunniteltu viranhaltijoitten, johtokuntien,
kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston työskentelyn lomittaminen. Suunnitelma
määrää jo varsin vahvasti kirkkoneuvoston eräitä kokouksia viikon

Pöytäkirja

10/2018
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tarkkuudella. Tällaisia tarkkoja aikataulutuksia on maaliskuussa, sekä lokamarraskuussa. Loka-marraskuussa talousarviokokoukset olisivat vasta
kuukauden neljännellä ja kolmannella viikolla. Tarvittaessa lokakuun alussa
voisi pitää ylimääräisen kokouksen muita asioita varten.
Luonnos tuodaan keskusteltavaksi, jotta aikataulun suunnittelua ensi vuotta
varten voidaan jatkaa.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Keskustellaan ja annetaan jatkovalmisteluun.

Liitteet

vuosikello

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 118

Talousarvion toteuma 9/2018

Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talousarvion toteuma 9/2018.
- Toimintatuotoista on toteutunut 75,9 %
- Henkilöstökuluista on toteutunut 75,2 %
- Toimintakuluista kaikkiaan on toteutunut 72,8 %
- Kirkollisveroista on toteutunut 86,4 %
Seurakunta saa verotuloja vielä lokakuulta. Marras-joulukuun verotuloja
vähentää n. 630.000 € verotuloja vähentävä oikaisu. Kuukausittaiset verotulot
ovat olleet keskimäärin 450.000 €. Verotuloja odotetaan saatavan koko vuoen
aikana tässä vaiheessa n. 5.300.000 €. Loppuvuoden oikaisuihin liittyy vielä
paljon epävarmuutta.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi

Liitteet

talousarvion toteuma 9/2018

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 119

Sijoituskatsaus 10/2018

Diaarinumero

59/02.03.05/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Talousjohtaja antaa sijoituskatsauksen.
- OP-maltillinen
- OP-Vuokratuotto
- OP-Tuotto-osuus
- OP-Private strategia 50
- Gyllenberg
- Taaleri Varovainen
- Taaleri Allokaatio 25
- Taaleri Allokaatio 50
- eQ erikoissijoitusrahasto
- FIM-asuntotuotto

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

--

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

10/2018
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§ 120

Kuukausiraportti 8/2018

Diaarinumero

DKAN/44/00.01.03/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on seurakunnan saama kuukausiraportti 8/2018

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi

Liitteet

kuukausiraportti

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 121

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
Talousjohtaja: 1-8
Henkilöstöpäällikkö: 4-9
Seurakuntapuutarhuri: 1-6
Hallintokappalainen:
Kiinteistöpäällikkö:
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi. Esitys

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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§ 122

Päätös

Kirkkoneuvosto - Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10/2018
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§ 123
Kirkkoneuvosto
- Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.

10/2018
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§ 124

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.

10/2018
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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

109-114, 117-124

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

115-116

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
115-116

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

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

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-

Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Pöytäkirjan pykälät

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

-

-

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 €

