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§ 52

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

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

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Tiilikainen ja Anne-Mari Thomassen.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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§ 53

Raivolan seurakunnan avustusanomus

Diaarinumero

DKAN/37/02.03.00/2018

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Ystävyysseurakuntatoimikunta on käsitellyt Raivolasta tullutta kirjettä
kokouksessaan 7.5.2018. Toimikunta lähetti asian kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi korostaen sitä, että asiaan liittyen pitäisi tehdä koko
kirkonrakennusprojektia koskeva hankesuunnitelma.
Raivolan kirkon rakennus ei voi käytännössä toteutua yksittäisten
seurakuntien yhteistyöllä / tuella. Useat Venäjän Karjalaan rakennetut kirkot
ovat syntyneet Suomen ev.lut kirkon ja paikallisen venäläisen ev.lut kirkon
yhteistyönä.
Raivolasta tulleessa kirjeessä ei oteta mitään kantaa kirkonrakennusprojektin
aikatauluun tai kokonaiskustannuksiin. Kirjeessä on mainittu ainoastaan
mahdollisen tontin arvioitu hinta. Kyseisten tietojen varassa on hankalaa ottaa
kantaa kirjeessä esitettyyn avustusanomukseen.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto ei myönnä saadun hakemuksen perusteella avustusta
Raivolan tulevan kirkon mahdollisen tontin hankkimiseen. Mikäli koko
kirkonrakennusprojektin aikataulusta ja kustannuksista tehdään tarkempi
hankesuunnitelma, asia voidaan ottaa uudestaan kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Raivolan seurakunta
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§ 54

Tiedotuksen työntekijäresurssointi

Diaarinumero

DKAN/28/01.01.01/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kangasalan seurakunnassa on yksi vakituinen kokoaikainen tiedottaja.
Tämän päivän tiedotuskenttä on hyvin hektistä ja vaatii monialaista
osaamista. Sosiaalisen median merkitys perinteisen viestinnän rinnalla on
koko ajan kasvanut, ollen tänä päivänä merkittävä osa organisaation
viestintää ja toimintaa. Kuitenkin seurakunnan viestinnässä myös perinteisellä
medialla, esimerkiksi paikallislehden seurakuntapalstalla on tärkeä osa
seurakunnan viestinnässä. Samoin vielä on kysyntää paljon erilaisille
paperisille esitteille.
Yhden työntekijän resurssi ei näyttäisi vastaavan näihin vaatimuksiin
osaamisen tai resursoinnin suhteen. Pätevän osa-aikaisen tiedottajan
palkkaaminen on haasteellista. Seurakunnan henkilöstöpolitiikan mukaisesti
seurakunta haluaa myös mahdollisuuksien mukaan tarjota kokoaikaista työtä
aina kun se on mahdollista. Eri seurakuntien välillä onkin etsitty aktiivisesti
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä jaettujen henkilöresurssien kautta.
Tallaisesta yhteistyömallista toisen seurakunnan kanssa on löydettävissä
sekä tiedottajan työn että seurakunnan viestinnän osalta synergiaetuja.
Pirkkalan seurakunta on halukas kokeilemaan tällaista viestintähenkilön
yhteistyömallin toimivuutta määräaikaisesti. Malli myös antaa mahdollisuuden
tarkastella ja arvioida Kangasalan seurakunnan viestinnän todellista
resursointitarvetta.
Hanna Parviainen on ollut Kangasalan seurakunnan tiedottajan vakituisen
tiedottajan perhevapaan ajan.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Yhä nuoremmat suomalaiset toimivat
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Verkkoviestintää vahvistamalla pystytään
lisäämään seurakuntatietoutta nuorten seurakuntalaisten keskuudessa.

Esitys

Kirkkoneuvosto palkkaa osa-aikaisen (40%) työsuhteeseen Hanna Parviaisen
ajalle 1.9.2018 – 31.12.2019 nimikkeellä verkkotiedottaja. Vaativuusryhmä
601.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Hanna Parviainen, Tiina Mylläri, palkat

Pöytäkirja
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§ 55

Kiinteistöhallinnon yhteistyösopimus Oriveden seurakunnan kanssa

Diaarinumero

DKAN/10/00.06.01/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Oriveden ja Kangasalan seurakuntien välillä on valmisteltu kiinteistöhallinnon
yhteistyötä alkavaksi huhtikuusta 2018 niin, että Kangasalan seurakunnan
palvelussuhteessa oleva kiinteistöpäällikkö hoitaisi kiinteistötoimen tehtäviä
Oriveden seurakunnassa.
Kiinteistöpäällikön työnjako toteutuisi niin, että pääasiallisen työnteon paikka
olisi Kangasalla, mutta 1-2 päivää viikossa toteutuisi Oriveden seurakunnassa
tai Oriveden seurakunnan työtehtävissä. Kustannukset jaettaisiin
kustannustenjakoperiaatteella toteutuneen työn mukaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen
Oriveden ja Kangasalan seurakuntien välillä niin, että sopimus astuu voimaan
heti.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistöpäällikölle maksetaan yhteistyön
ajalta erityisperusteinen palkanlisä. Erityisperusteen määrittelee talousjohtaja.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti asian jättämisestä pöydälle.

Toimeenpano

Oriveden seurakunta, kiinteistöpäällikkö, palkat

KN 22.05.2018

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen
Oriveden ja Kangasalan seurakuntien välillä niin, että sopimus astuu voimaan
heti.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistöpäällikölle maksetaan yhteistyön
ajalta erityisperusteinen palkanlisä. Erityisperusteen määrittelee talousjohtaja.

Käsittely

Sakari Vanhanen esitti, että sopimusyhteistyön arviointia tulee tehdä
vähintään kerran vuodessa ja sopimuksen päättyessä. Markku Tiilikainen
kannatti esitystä.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.
Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Sakari Vanhasen tekemän ja
Markku Tiilikaisen kannattaman esityksen.

Toimeenpano

Oriveden seurakunta, kiinteistöpäällikkö, palkat
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§ 56

Talousjohtaja Annu Kuusisto opintovapaan myöntäminen ja hallintokappalainen Henri
Lehtolan valinta vs. talousjohtajaksi

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Seppo Jarva
Talousjohtaja Annu Kuusisto on anonut opintovapaata ajalle 1.9.2018 –
31.5.2019. Kuusiston opintovapaan anomus on ehdollinen. Mikäli
Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki on kielteinen, anomus raukeaa.
Talousjohtajan viransijaiseksi valitaan hallintokappalainen Henri Lehtola.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää Annu Kuusistolle virkavapauden ajalle 1.9.2018
-31.5.2019 ja päättää valita Henri Lehtolan vs. talousjohtajaksi Kuusiston
opintovapaan ajalle. Viransijaisen palkkaus määrittyy Kangasalan
seurakunnan vakinaisen talousjohtajan palkasta vähennettynä 12 %:lla
(Kirvestes).

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Henri Lehtola, Palkat, Annu Kuusisto
Annu Kuusisto ei esteellisenä osallistunut tämän pykälän käsittelyyn ja
päätöksentekoon ja poistui kokoustilasta. Sihteerinä toimi Sari Lehtinen.

Pöytäkirja
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§ 57

Kirvestes 2018-2020 palkkaryhmien J ja K paikallinen järjestelyerä huhtikuu 2018

Diaarinumero

DKAN/26/01.02.01/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Kirkkoneuvoston varapj. Torsti Tulenheimo
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018 – 2020 allekirjoituspöytäkirjassa 2§
sopimustarkistukset vuonna 2018 kohdassa 2.2. todetaan, että seurakunta
päättää 1.4.2018 lukien 1,6 % suuruisen järjestelyerän käyttämisestä liitteen 8
mukaan määriteltävään J- ja/tai K-hinnoitteluryhmän viranhaltijan
peruspalkkaan.
Kangasalan seurakunnassa kirkkoherra on hinnoitteluryhmässä K40 ja
talousjohtaja J40.
Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien
viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista
muodostetusta palkkasummasta.
Työnantajan tulee järjestelyerää käyttäessään ottaa huomioon, että
johtoasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai
verrokkiryhmien palkkaan nähden.
Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan kehittämään ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä
edellytetään,
että
työtehtävien
vaativuuden,
laaja-alaisuuden
ja
vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen
kokonaisuuden arvioimiseksi on asetettu tai asetetaan tavoitteet, joiden
pohjalta peruspalkka voidaan jatkossa määritellä. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä
luomaan käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen
arviointiin liittyy. Suositeltavaa on muun muassa kokeilla seurakuntajohdon
tavoite- ja arviointikeskusteluja käytännössä.
Kangasalan seurakunnassa kirkkoherra on hinnoitteluryhmässä K40 ja
talousjohtaja J40. Järjestelyerän suuruus on 176,51€.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että järjestelyerä käytetään siten, että talousjohtajan
ja kirkkoherran kuukausipalkkoja korotetaan 1,6 % ajalla 1.4.2018- 31.3.2019.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että ohjausryhmä määrittelee kirkkoherralle ja
talousjohtajalle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkoherra, talousjohtaja, palkat
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Seppo Jarva ja Annu Kuusisto eivät esteellisinä osallistuneet tämän pykälän
käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokoustilasta.
Puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi vpj. Torsti Tulenheimo ja
sihteerinä Sari Lehtinen.

Pöytäkirja

6/2018

9

22.05.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 58

Liukuvan työajan enimmäiskertymä

Diaarinumero

DKAN/33/01.01.02/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirvestes:n 170 § Liukuva työaika, 2 mom. mukaan liukuman puitteissa
tehtyjen työtuntien lukumäärä ei saa ylittää Kirvestes:n toimistotyöajan
mukaista täyttä säännöllistä työaikaa enemmällä kuin 40 tunnilla tai alittaa sitä
enemmällä kuin 10 tunnilla (= työaikasaldo).
Kangasalan seurakunnassa liukuvan työajan piirissä ovat toimistotyöaikaa
tekevät työntekijät. Heidän viikkotyöaikansa on 36 tuntia 45 minuuttia.
Tällä hetkellä työaikasaldon enimmäisylitys on 20 tuntia.

LAVA

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

Esitys

Toimistotyössä noudatettavan liukuvan työajan puitteissa tehty työaika saa
ylittyä enintään 40 tuntia. Työaikaa seurataan kuukausittain.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Toimistotyöaikaa tekevät, palkat
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§ 59

Kolehtisuunnitelma 1.7.-23.12.2018

Diaarinumero

DKAN/2/04.02.01/2018

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan kirkoissa kerättävien kolehtien
suunnitelman.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Kangasalan seurakunnan
kolehtisuunnitelman ajalle 1.7.-23.12.2018.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Taloustoimisto, tiedottaja, Sahalahden ja Kuhmalahden papit
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§ 60

Pastori Elina Oksasen anomus osittaisesta virkavapaasta

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Pastori Elina Oksanen anoo oikeutta toimia Kangasalan seurakunnan
seurakuntapastorin virassa 60 % työajalla 1.6.2018-31.12.2020. Oikeuden
lyhennettyyn työaikaan myöntää tuomiokapituli.

LAVA

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

Esitys

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto puoltaa Oksasen anomaa työajan
lyhennystä ajalle 1.6.2018-31.12.2020

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Elina Oksanen
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§ 61

Pastori Marko Sagulinin anomus osittaisesta virkavapaasta

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Pastori Marko Sagulin anoo oikeutta 60 % työaikaan ajalla 1.6.201831.12.2020. Oikeuden lyhennettyyn työaikaan myöntää tuomiokapituli.

LAVA

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

Esitys

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto puoltaa lyhennetyn työajan
myöntämistä ajalle 1.6.2018-31.12.2020

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Marko Sagulin
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§ 62

Kirkkoneuvoston kokoukset syksy 2018

Diaarinumero

DKAN/34/00.02.07/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto päättää kokoustensa ajankohdista kevät- ja syyskausittain.
Perinteisesti kokous on pidetty kunkin kuun toisena tiistaina klo 18.

LAVA

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

Esitys

Esitän kirkkoneuvoston kokouspäiviksi syksyllä 2018 seuraavia päiviä: 7.8.;
11.9.; 9.10.; 20.11. ja 11.12.2018.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkoneuvoston jäsenet, johtoryhmä
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§ 63

Kangasalan seurakunta- Kirkkoneuvosto - Muut asiat
Ohjeistus Yhteisvastuukeräyksen tilitysten tarkastajaksi on muuttunut niin,
että seurakunnan työntekijä ei voi tarkastaa YV-keräyksen lopputilitystä. Tästä
syystä tarkastajaksi tulee nimetä luottamushenkilö.

Esitys

Kirkkoneuvosto nimeää YV-tarkastajan vuodelle 2018.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita tehtävään Aimo Salon.

Toimeenpano

Aimo Salo, Taloussihteeri
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Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita
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§ 65

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

60-62, 64-65

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

52-59, 63

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
52-59, 63

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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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

Pöytäkirja
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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
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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 €

