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§ 18

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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Hirvonen ja Aimo Salo.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 19

Kiinteistötoimen pääluokan toimintakatteen ylittyminen (2017)

Diaarinumero

DKAN/11/00.01.02/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto

Kiinteistötoimelle myönnettiin vuonna joulukuussa 2017 (kv 12.12.2017 § 44)
40 000 euron lisämääräraha. Lisämäärärahasta huolimatta talousarvio ylittyi
vielä hieman, 1160,47 euroa.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
kiinteistötoimen yhteensä 1160,47 euron määrärahaylityksen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 20

Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös

Diaarinumero

DKAN/11/00.01.02/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
15. luvun 11. pykälän mukaan, kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kirkkovaltuuston
tulee hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta viimeistään
varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.
Tilinpäätös vuodelta 2017 on valmistunut. Tuloslaskelmassa toimintatuotot
ovat 1.229.429.84 euroa ja toimintakulut -6.127.525,69 euroa. Toimintakate eli
käyttötalouden nettomenot oli -4.898.095,85 euroa negatiivinen. Toimintakate
kasvoi vuoden 2016 luvuista 60.132,06 euroa eli n 1,2 %. Kirkollisveroa kertyi
vuonna 2017 5.494.666,91 euroa mikä on noin 2 %:n kasvua vuoden 2016
toteumaan nähden. Kirkollisveron kasvu oli lopulta positiivinen yllätys
tilikauden ajan kertymäennusteisiin nähden. Talousarvioon nähden
kirkollisveroennuste ylittyi lähes 200.000 euroa.
Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 642.346,11 euroa positiivinen.
Vuosikatteen vahvistumiseen arvioidusta (287.980 euroa) vaikuttivat
kirkollisverotulot sekä toimintakulujen alittuminen hautaustoimessa ja
seurakuntatyössä. Seurakuntatyön pääluokkaan kirjattiin pääsääntöisesti
kaikki juhlavuoden kustannukset. Kaikkiaan juhlavuoden toteuma oli
97.558,05 euroa.
Poistoja vuodelta 2017 on kirjattu 325.736,15 euroa. Tilikauden tulos on
poistojen jälkeen 316.609,96 euroa ylijäämäinen.
Käyttöomaisuusinvestointien nettokulu on 259 765,07 euroa. Vuosi piti
sisällään useita pienempiä investointeja, mutta Kangasalan kirkkoon näistä
yksittäisistä hankkeista kohdistui ulkovalaistuksen uusiminen, alttarimuutostyö
sekä katon tervaus.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää
1. kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka sisältää
toimintakertomuksen,
tuloslaskelman,
rahoituslaskelman,
taseen
ja
käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailut.
2. Vuoden 2017 ylijäämän 316.609,96 euron kirjaamista
yli-/alijäämätilille.
3. että kirkkoneuvosto jättää asiakirjat tilintarkastajille tarkastusta
varten ja valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan
puolestaan vahvistuskirjeen tilintarkastajalle (liitteessä).
4. mikäli tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa, esittää
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kirkkoneuvosto
kirkkovaltuustolle,
vahvistamisesta.
Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

että

se

päättää

tilinpäätöksen
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§ 21

Vastuuvapauden myöntäminen hallintoa ja taloutta hoitaneille

Diaarinumero

DKAN/11/00.01.02/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kirkkojärjestys 9 § 3. mom. --Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen
mahdollisesti
liittyvät
vastineet
kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä Kangasalan seurakunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. –
31.12.2017.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 22

Vapaaehtoiskoordinaattorin viran täyttäminen

Diaarinumero

DKAN/20/01.01.01/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkovaltuusto perusti 15.11.2017 kokouksessaan
vapaaehtoiskoordinaattorin viran (503) 1.5.2018 lukien.
Viran tehtävät jakautuvat 60% vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja
järjestämiseen sekä 40% kahvila Seurahuoneen toiminnan organisointiin ja
kehittämiseen.
Viran kelpoisuusehdoksi määritellään soveltuva ammattikorkeakoulu tasoinen
tutkinto, virassa on kuuden kuukauden koeaika ja virassa noudatetaan Kirvestes:n hengellisen työn työajattomien työaikamääräyksiä.

Esitys

Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on laatia hakuilmoitus,
haastatella riittävä määrä hakijoita ja tehdä kirkkoneuvostolle esitys virkaan
valittavasta henkilöstä.
Viranhaltijoista työryhmään esitetään kirkkoherraa ja henkilöstöpäällikköä.
Kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan kaksi työryhmän jäsentä. Lisäksi
kirkkoneuvosto valtuuttaa Yhteyden johtokunnan nimeämään edustajansa
työryhmään.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti valita työryhmään 3 kirkkoneuvoston jäsentä. Torsti
Tulenheimon esityksestä valittiin Sirkka Tuhola, Markku Tiilikaisen esityksestä
Sakari Vanhanen ja Aimo Salon esityksestä Anne-Mari Thomassen.
Lisäksi työryhmään kuuluu kirkkoherra ja henkilöstöpäällikkö sekä yhteyden
johtokunnan nimeämä edustaja.

Toimeenpano

Valintaryhmän jäsenet

KN 13.3.2018
Hakuaika vapaaehtoiskoordinaattorin virkaan oli 24.1. – 13.2.2018. Ilmoitus
avoimesta virasta julkaistiin seurakunnan ilmoitustaululla, omilla nettisivuilla,
sakasti-sivustolla, evl.fi –sivustolla sekä oikotien työpaikkailmoituksissa.
Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli kuusi kappaletta, joista
kaksi ei täyttänyt asetettuja pätevyysvaatimuksia. Kirkkoneuvoston asettama
työryhmä haastatteli neljä hakijaa.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää valita Eveliina Sydänlähteen
vapaaehtoiskoordinaattorin virkaan.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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Hakijat
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§ 23

Kasvun johtokunnan alaiset henkilöstöjärjestelyt

Diaarinumero

16/01.01.00/2018

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan seurakuntaan on päätetty (kv 15.11.2017) perustaa
perhetyönohjaajan (502) virka. Viran täyttämistä valmisteltaessa on
keskusteluun otettu mahdollisuus tehdä työnkuvamuutoksia koko kasvun
johtokunnan alaisissa työmuodoissa. Työnkuvien muutoksia perustellaan
seurakunnan strategiasta nousevilla perheiden hyvinvointia tukevien arvojen
vahvistamisella sekä työvoimaresurssin entistä monipuolisemmalla ja
tavoitteellisemmalla käytöllä.
Asiasta on ensimmäisen kerran esitelty epävirallisesti kirkkoneuvoston
edellisessä kokouksessa. Helmikuun aikana on kuultu kaikkia niitä henkilöitä,
joita mahdolliset työnkuvan muutokset ensisijaisesti koskisivat. Asiassa on
kuultu johtavaa lapsityönohjaajaa, lapsityönohjaajia, lastenohjaajia sekä
johtavaa nuorisotyönohjaajaa. Asia on ollut esillä myös kasvun johtokunnan
kokouksessa 5.3.2018. Kokous piti esitettyjä työnkuvan ja organisaation
muutoksia perusteltuina. Kasvun tiimissä asiaa käsiteltiin 8.3.2018
Esitettyjä toimenkuvanmuutoksia / toimintaorganisaation muutosta viedään
eteenpäin siten, että niistä voidaan tehdä tarvittavat päätökset huhtikuussa
pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa. Suunnitelmista saatu palaute
tukee asian nopeaa eteenpäin viemistä.
Uudessa toimintamallissa Kangasalan seurakunnan kasvatustyöhön
sisältyvien eri työalojen keskinäistä suunnittelua vahvistetaan ja yhteistyötä
lisätään. Koko kasvatuksen sektorin työtä johtaa kasvatuksen työalajohtaja.
Uudistuksen myötä perheet ja niiden kohtaaminen saavat entistä suuremman
merkityksen seurakunnan kasvatustyössä. Seurakuntaan perustetaan ns.
perhetalo (nykyinen Tapulintupa), jonka toimintaa organisoi perhetalon johtaja
(uusi tehtävä). Perheiden asemaa ja tehtävää tukevat erikoistyöntekijöinä
myös perhediakoni ja perheneuvoja (uusi tehtävä). Lapsityön puolella
välittömät esimiestehtävät jaetaan kahden varhaiskasvatuksen ohjaajan
kesken (nyk. lapsityöohjaajat). Kasvatustyön sektorin toimintaa tukee laajalla
rintamalla jo rekrytoitavaksi hyväksytty perhetyönohjaaja, jonka nimike
ehdotetaan muutettavaksi tapahtumakoordinaattoriksi.
Liitteissä on kuvattu muutoksen merkitys organisaatiotasolla.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kasvun johtokunnan kannan esitellystä
asiasta. Samalla kirkkoneuvosto edellyttää, että käsiteltävään asiaan liittyvät
toimenkuva- ja organisaatiomuutokset tuodaan hyväksyttäväksi
kirkkoneuvoston huhtikuun kokoukseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkoneuvosto
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§ 24

Sijoituspäätös

Diaarinumero
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunta on pyytänyt Taaleri Oyj:lta, Investium Oy:lta, Suomen
pankkiiriliikkeeltä sekä Fennialta esityksiä kassavarojen sijoittamiseksi
myöhempää käyttöä varten.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää tehdä sijoituspäätöksen 6.3.2018 päivätyn liitteen
mukaisesti.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Sijoitustarjouksia antaneet
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§ 25

Yhteistyösopimuksen muutos Urjalan seurakunnan kanssa

Diaarinumero

DKAN/42/00.06.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunnan ja Urjalan seurakunnan välillä on tehty
yhteistyösopimus määräajalle 1.10.2017- 28.2.2019, jonka mukaan
Kangasalan seurakunnan talousjohtajan viran viranhaltijan työpanosta
osoitetaan Urjalan seurakuntaan määräaikaisella sopimuksella keskimäärin
1,5 työpäivää viikossa. Sittemmin on ilmennyt, että tämä ei ole riittävä
talouspäällikön tehtävien hoitamiseksi. Yhtäältä Urjalan seurakunnan
taloussihteerinä 1.10.2017 aloittanut Karolina Puuska on osoittautunut
sopivaksi henkilöksi talouspäällikön avoimena olevaan virkaan.
Taloussihteeri Karolina Puuskan siirryttyä talouspäällikön virkaan (kn
21.2.2018 § 37) 1.3.2018 lukien, muuttuu yhteistyön laatu Kangasalan
seurakunnan kanssa pääasiassa konsultatiiviseksi. Kangasalan seurakunnan
talousjohtajan työpanosta osoitetaan Urjalan seurakuntaan vain tarvittaessa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Urjalan seurakunnan kanssa laadittua
yhteistyösopimusta muutetaan liitteen mukaisesti siten, että talousjohtajan
viranhaltijan työpanosta osoitetaan Urjalan seurakuntaan vain Urjalan
seurakunnan erikseen niin pyytäessä. Yhteistyö on muilta osin laadultaan
konsultatiivista.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Urjalan seurakunta
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§ 26

Esimieskoulutuksen lähijakso ulkomailla

Diaarinumero

DKAN/15/01.03.00/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Seppo Jarva
Koko seurakunnan esimiesryhmä (Jopo) on osallistunut puolentoista vuoden
mittaiseen MCID:n järjestämään esimieskoulutukseen. Koulutukseen sisältyy
neljä kotimaan lähijaksoa ja yksi ulkomailla toteutettava lähijakso.
Asianomaisen koulutuksen viimeinen lähijakso järjestetään Unkarin
Budapestissa 24.-28.4.2018. Lähijakson kustannukset sisältyvät
hyväksyttyyn vuotta 2018 koskevaan kehittämissuunnitelmaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että MCID:n järjestämään koulutukseen osallistuvat
Kangasalan seurakunnan esimiehet voivat osallistua Budapestissa
järjestettävälle lähijaksolle. Seurakunta kustantaa koulutuksesta aiheutuvia
kustannuksia 400 euroon asti/henkilö. Lisäksi koulutuksen ajalta maksetaan
ulkomaan päiväraha.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Johtoryhmän jäsenet
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Päätös

Kangasalan seurakunta- Kirkkoneuvosto - Muut asiat

Ei muita asioita.
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§ 28

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1. Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut Harjunsola I kaupan
(8.2.2018 § 58). Päätös on saanut lainvoiman 5.3.2018.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedotusasian tiedokseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.
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§ 29

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.
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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

19-21, 23, 27-29

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

18, 22, 24-26

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
18,22,24-26

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

Pöytäkirja

3/2018

19

13.03.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
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 €

