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§ 12

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kokouksen klo 18.00.
Laulettiin virsi 499.
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 19.9.2018
sekä osalle maapostilla 19.9.2018. Kokouskutsu on ollut seurakunnan
ilmoitustaululla 19.9.2018 lähtien.
Esitys

Kirkkovaltuusto todennee
päätösvaltaiseksi.

kokouksen

laillisesti

koolle

kutsutuksi

ja

Päätös

Pidettiin nimenhuuto. Läsnä oli 28 jäsentä ja kolme varajäsentä. Kokous
todettiin yksimielisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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.
Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä
Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 28.9. – 29.10.2018

Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat
Kirsti Kylänlahti ja Raili Laine.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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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

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.
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§ 13

Kiinteistötoimen lisämäärärahaesitys koskien leiri- ja tapahtumakeskus Pyysaloa

Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Annu Kuusisto
Pyysalon leiri- ja tapahtumakeskuksessa on ollut kevään 2018 aikana laajoja
ongelmia kiinteistön taloautomaation kanssa.
Kiinteistön alkuperäisen
taloautomaation ohjausjärjestelmän toimittaja ei pystynyt päivittämään
järjestelmää, joten ohjelmiston toimittajaa jouduttiin vaihtamaan ja samalla
uusimaan pilvipalvelin.
Laitteistojen toimintaongelmia ilmeni yhden
ilmastointikoneen ohjausjärjestelmässä, yhden valvonta-alakeskuksen
hajoamisena ja kaikkien ilmastointikanavien painelähettimien toiminnassa.
Lisäksi keittiössä oli talvella vesivahinko, josta aiheutui korjaustoimia
välipohjarakenteeseen. Näitä kustannuksia ei ole voitu ennakolta huomioida
kiinteistön käyttötalouden budjetoinnissa.
Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalon toiminnallisuutta on selvitetty kuluneen
vuoden 2018 aikana. Pyysalo on toiminut useamman kerran
koulutustapahtumien järjestämispaikkana, jolloin on ollut mahdollista kerätä
käyttäjäkokemusta paikan kehittämiseksi ulkopuolista vuokrausta varten
erityisesti talviaikana. Selvityksissä on ilmennyt kiireellisenä muutoskohteena
Pyysalon patjat, jotka ovat muovi/kumipäällysteiset ja täten epämukavat ja
hiostavat. Samoin valaistus ulkona on osin puutteellinen ja pimeällä jopa
vaarallinen. Alueen infotauluihin sekä muuhun mainosmateriaaliin tulisi myös
panostaa viipymättä. Edellä mainittujen puutteiden hoitamiseksi, tulisi
Pyysalon käyttötaloutta vahvistaa niin ikään 20 000 eurolla.

LAVA

Kangasalan seurakunnan varhaiskasvatus ja nuorisotoimi järjestävät
toimintaa Pyysalon kiinteistössä. Laitteiden vikaantumisista ja niistä
aiheutuneista hetkellisistä olosuhdemuutoksista on informoitu kiinteistössä
toimivia henkilöitä. Valaistuksen lisääminen parantaa turvallisuutta. Patjojen
uusiminen lisää käyttömukavuutta. Kiinteistön tekniikan kunnossapito
vaikuttaa suoraan kiinteistön käyttömahdollisuuksiin.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 40.000,00 euron lisämäärärahan
myöntämistä Pyysalon leiri- ja tapahtumakeskuksen käyttötalousosan
budjettiin vuodelle 2018.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto, kiinteistötoimi

Pöytäkirja
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Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 40.000,00 euron lisämäärärahan
myöntämistä Pyysalon leiri- ja tapahtumakeskuksen käyttötalousosan
talousarvioon vuodelle 2018.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus

Pöytäkirja
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§ 14

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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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

Pöytäkirja

2/2018

7

26.09.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto

§ 15

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

2/2018

10

Pöytäkirja

2/2018

11

26.09.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto

§ 16

Talousarvion toteuma 8/2018

Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talousarvion toteuma kahdessa liitteessä. Ensimmäisessä on
koonti toteumasta, toisessa toteumat kustannuspaikoittain. (Liitteet)
Talousarviosta on toteutunut tällä hetkellä 60,3 %.

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan, merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

Talousarvion toteuma koontina ja kustannuspaikoittain.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuustolle tiedoksi

KV 26.9.2018
Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Toimeenpano

Talousjohtaja

Muutoksenhaku

Valituskielto.

Pöytäkirja

2/2018
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§ 17

Vuoden 2019 veroprosentin määrääminen

Diaarinumero

DKAN/30/02.00.01/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunnan toimintaa on mahdollista ylläpitää ja kehittää
nykyisen 1,4 veroprosentin turvin. 2020 luvulla arvioidaan
kirkollisverokertymien kääntyvän loivaan laskuun koko Suomessa. Näin ollen
kirkollisveroprosentin laskemiseen ei myöskään ole tällä hetkellä perustetta.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan
seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2019 on 1,4 %.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

KV 26.09.2018
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan
seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2019 on 1,4 %.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Talousjohtaja

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus

Pöytäkirja
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§ 18

Vaalilautakunnan täydentäminen

Diaarinumero

DKAN/66/00.00.00/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakunnan vaalilautakunnassa on 12 jäsentä ja 12 varajäsentä. Nykyisen
vaalijärjestyksen mukaan seurakuntavaalissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi
olla vaalilautakunnan jäsen eikä voi olla vaalitoimitsijana.
Vaalin ehdokaslistat jätetään viimeistään 17.9.2018. Silloin selviää, onko
ehdokkaissa vaalilautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Vaalilautakuntaa
voidaan joutua täydentämään. Mikäli esteellisyyksiä syntyy vain vähän,
vaalilautakunta voidaan jättää täydentämättä. Ennakkoäänestykseen,
ennakkoäänten käsittelyyn ja vaalin laskentaan tarvitaan kuitenkin paljon
jäseniä ja varajäseniä, jotta kokouksista ei tule liian pitkiä ja jotta yhdelle
henkilölle ei tule kohtuutonta rasitusta. Ennakkoäänestyksessä avustavat
myös seurakunnan työntekijät.
Vaalilautakunnan täydentää kirkkovaltuusto, jonka seuraava kokous on
26.9.2018.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto tarvittaessa
täydentää vaalilautakuntaa ehdokasasettelusta johtuvien esteellisyyksien
vuoksi.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

KV 26.09.2018
Vaalilautakunnan kokouksessa 17.9.2018 on todettu, että ehdokaslistojen
perusteella esteellisiä vaalilautakunnan työhön ovat ehdokkaana olevat Kari
Kerttula, Ville Keskinen, Maija Kirvesoja, Jouni Kettunen, Ulla Muranen ja
Sanni Pesonen sekä lähipiirin ehdokkuuden perusteella Heikki Hinkka ja Anja
Huhta-aho.
Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto tarvittaessa
täydentää vaalilautakuntaa ehdokasasettelusta johtuvien esteellisyyksien
vuoksi.

Liitteet

--

Pöytäkirja

2/2018
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Käsittely

Torsti Tulenheimo ehdotti vaalilautakunnan jäseniksi Juhani Yli-Hinkkalaa ja
Tuula Säpyskää sekä varajäseniksi Paula Huikkolaa (Maija Kirvesojan tilalle)
ja Jukka Mäkelää (Kari Kerttulan tilalle). Markku Tiilikainen ehdotti
vaalilautakunnan jäseniksi Anne Kainulaista ja Harri Kekkiä sekä
varajäseniksi Heikki Nurmista (Ville Keskisen tilalle) ja Matti Saariahoa (Sanni
Pesosen tilalle). Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti valita vaalilautakunnan jäseniksi
Juhani Yli-Hinkkala
Tuula Säpyskä
Anne Kainulainen
Harri Kekki
sekä varajäseniksi
Paula Huikkola
Jukka Mäkelää
Heikki Nurminen
Matti Saariaho

(Maija Kirvesojan tilalle)
(Kari Kerttulan tilalle).
(Ville Keskisen tilalle)
(Sanni Pesosen tilalle).

Toimeenpano

Vaalilautakunta

Tiedoksi

Vaalilautakunta, valitut, vaalilautakunnan työstä eron saaneet.

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus

Pöytäkirja
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§ 19

Luottamuselinten kokouspalkkiot 2019-2022

Diaarinumero

DKAN/52/00.02.07/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan luottamuselimissä toimiville maksettavat
kokouspalkkiot. Hyvän hallinnon mukaista on, että palkkiot päätetään tulevaa
valtuustokautta varten etukäteen ennen vaaleja.
Nykyisin voimassa olevat palkkiot ovat seuraavat:
- kirkkovaltuuston puheenjohtaja 400 €/vuosi
- kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 200 €/vuosi
- kirkkovaltuuston jäsenet (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan
lukien) 30 €/kokous.
- kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 300 €/vuosi
- kirkkoneuvoston jäsenet (varapuheenjohtaja mukaan lukien) 40 €/kokous
- johtokuntien puheenjohtajat 200 €/vuosi
- johtokuntien jäsenet (puheenjohtajat mukaan lukien) 30 €/kokous
- kirkkoneuvoston asettamat työryhmät 30 €/kokous
- kappelineuvoston jäsenet 30 €/kokous
- vaalilautakunnan jäsenet 30 €/kokous
- vaalitoimituksessa 10 €/tunti
Talousarvio-ohjeistuksen mukaan kustannukset eivät saa kasvaa.
Kokouspalkkion piiriin on kuitenkin tarve lisätä ohjausryhmä, rekrytointiryhmä
ja kappelineuvoston puheenjohtajana toimiva luottamushenkilö. Muilta osin
palkkiot ovat samansuuruiset kuin ennen.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kokouspalkkio tukee perheellisen
luottamushenkilön mahdollisuutta hoitaa seurakunnassa
luottamustehtäväänsä.

Esitys

Esitetään kirkkovaltuustolle päätettäväksi seuraavat kokouspalkkiot
valtuustokauden 2019-2022 ajaksi.
- kirkkovaltuuston puheenjohtaja 400 €/vuosi
- kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 200 €/vuosi
- kirkkovaltuuston jäsenet (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan
lukien) 30 €/kokous.
- kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 300 €vuosi
- kirkkoneuvoston jäsenet (varapuheenjohtaja mukaan lukien) 40 €/kokous
- johtokuntien puheenjohtajat 200 €/vuosi
- johtokuntien jäsenet (puheenjohtajat mukaan lukien) 30 €/kokous
- kirkkoneuvoston asettamat työryhmät 30 €/kokous
- kirkkoneuvoston ohjausryhmä 30 €/kokous
- kappelineuvoston puheenjohtajana toimiva luottamushenkilö 200 €/vuosi
- kappelineuvoston jäsenet (mukaan lukien puheenjohtajana toimiva
luottamushenkilö) 30 €/kokous
- vaalilautakunnan jäsenet 30 €/kokous

Pöytäkirja

2/2018

16

26.09.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto
Käsittely

vaalitoimituksessa 10 €/tunti
rekrytointityöryhmä 10 €/tunti
Anne-Mari Thomassen ehdotti, että kirkkoneuvoston jäsenen palkkio
korotetaan 80 €:oon/kokous ja kirkkovaltuuston jäsenen palkkio 60
€:oon/kokous. Aimo Salo kannatti Thomassenin ehdotusta.
Sanni Pesonen ehdotti, että luottamuselimen jäsen voisi halutessaan luopua
kokonaan tai osittain palkkiostaan ja luovuttaa sen seurakunnan ennalta
määrättyihin seurakunnan tarkoituksiin ja sitä kysyttäisin
henkilötietolomakkeessa. Sirkka Tuhola kannatti Pesosen ehdotusta.
Juhani Yli-Hinkkala teki kaksi ehdotusta: (A) että kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston puheenjohtajien palkkiota korotetaan 200 €:lla/vuodessa, ja
(B) kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille korotetaan kokouspalkkiota
10 €:lla/kokous. Helka Lumijärvi kannatti Yli-Hinkkalan ehdotusta.
Pesosen ehdotus hyväksyttiin pontena yksimielisesti.
Puheenjohtaja pyysi äänestämään Yli-Hinkkalan ehdotuksesta (A). Kuusi
jäsentä kannatti tehtyä ehdotusta (Jarva, Yli-Hinkkala., Lumijärvi, Salo,
Tiilikainen ja Tarri), ja viisi vastusti sitä (Tulenheimo, Tuhola, Thomassen,
Pesonen, Hirvonen). Yli-Hinkkalan ehdotus tuli hyväksytyksi äänin 6-5.
Puheenjohtaa pyysi äänestämään Thomassenin ehdotuksen ja Yli-Hinkkalan
ehdotuksen (B) välillä. Kolme kannatti Thomassenin ehdotusta (Jarva,
Thomassen ja Salo). Yli-Hinkkalan ehdotusta (B) kannatti seitsemän
(Tulenheimo, Yli- Hinkkala, Lumijärvi, Tiilikanen, Tarri, Pesonen ja Hirvonen.
Tuhola äänesti tyhjää. Yli-Hinkkalan ehdotus voitti äänestyksen 7-3. Sitten
puheenjohtaja pyysi äänestämään Yli-Hinkkalan ehdotuksen (B) ja
talousjohtajan esityksen välillä. Esitystä kannatti neljä (Tulenheimo, Tuhola,
Pesonen ja Hirvonen. Yli-Hinkkalan ehdotusta kannatti seitsemän (Jarva, YliHinkkala, Lumijärvi, Thomassen, Salo, Tilikainen ja Tarri. Äänin 7-4 äätettiin
ehdottaa kirkkovaltuustolle 10 € korotusta kokouspalkkioon.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin ehdottaa kirkkovaltuustolle seuraavat kokouspalkkiot
valtuustokaudelle 2019 – 2022:
- kirkkovaltuuston puheenjohtaja 600 €/vuosi
- kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 400 €/vuosi
- kirkkovaltuuston jäsenet (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan
lukien) 40 €/kokous.
- kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 500 €vuosi
- kirkkoneuvoston jäsenet (varapuheenjohtaja mukaan lukien) 50 €/kokous
- johtokuntien puheenjohtajat 200 €/vuosi
- johtokuntien jäsenet (puheenjohtajat mukaan lukien) 30 €/kokous
- kirkkoneuvoston asettamat työryhmät 30 €/kokous
- kirkkoneuvoston ohjausryhmä 30 €/kokous
- kappelineuvoston puheenjohtajana toimiva luottamushenkilö 200 €/vuosi
- kappelineuvoston jäsenet (mukaan lukien puheenjohtajana toimiva
luottamushenkilö) 30 €/kokous
- vaalilautakunnan jäsenet 30 €/kokous

Pöytäkirja
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-

vaalitoimituksessa 10 €/tunti
rekrytointityöryhmä 10 €/tunti
Hyväksyttiin ponsiehdotus, että luottamuselimen jäsen voisi halutessaan
luopua kokonaan tai osittain palkkiostaan ja luovuttaa sen seurakunnan
ennalta määrättyihin seurakunnan tarkoituksiin. Asiaa kysytään
henkilötietolomakkeessa.

Toimeenpano

Kirkkovaltuustolle.

KV 26.09.2018
Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle seuraavat kokouspalkkiot
valtuustokaudelle 2019 – 2022:
- kirkkovaltuuston puheenjohtaja 600 €/vuosi
- kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 400 €/vuosi
- kirkkovaltuuston jäsenet (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan
lukien) 40 €/kokous.
- kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 500 €vuosi
- kirkkoneuvoston jäsenet (varapuheenjohtaja mukaan lukien) 50 €/kokous
- johtokuntien puheenjohtajat 200 €/vuosi
- johtokuntien jäsenet (puheenjohtajat mukaan lukien) 30 €/kokous
- kirkkoneuvoston asettamat työryhmät 30 €/kokous
- kirkkoneuvoston ohjausryhmä 30 €/kokous
- kappelineuvoston puheenjohtajana toimiva luottamushenkilö 200 €/vuosi
- kappelineuvoston jäsenet (mukaan lukien puheenjohtajana toimiva
luottamushenkilö) 30 €/kokous
- vaalilautakunnan jäsenet 30 €/kokous
- vaalitoimituksessa 10 €/tunti
- rekrytointityöryhmä 10 €/tunti

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Talousjohtaja

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus

Pöytäkirja
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§ 20

Eroanomus luottamustoimesta: Matti Kauhanen

Diaarinumero

DKAN/53/00.00.01/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Palvelun johtokunnan jäsen ja kirkkovaltuuston Kinkeripiiri-ehdokaslistan
nykyinen 2. varajäsen Matti Kauhanen on 10.8.2018 päivätyllä
sähköpostillaan ilmoittanut muuttaneensa pois seurakunnan alueelta. Hän ei
enää ole Kangasalan seurakunnan jäsen ja on menettänyt
vaalikelpoisuutensa Kangasalan seurakunnan luottamustoimiin.
”Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan
konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä
vaalipäivänä.” (KL 23:2, 1 mom).
”Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden
hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä
vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi
määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa
luottamustointaan.” (KL 23:4, 1 mom).
Kirkkovaltuustossa Kinkeripiiri-ehdokaslistan seuraava varajäsen on Ulla
Muranen. Palvelun johtokunnassa Kauhasen varajäsenenä on Juhani
Pitkäniemi. Kirkkovaltuusto voi valita Kauhasen tilalle johtokuntaan uuden
jäsenen. Ennen uutta valintaa varajäsen hoitaa luottamustointa.

LAVA

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

Esitys

1. Vapautetaan Matti Kauhanen Kangasalan seurakunnan luottamustoimista
kirkkovaltuustossa ja palvelun johtokunnassa 10.8.2018 alkaen;
2. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee uuden jäsenen palvelun
johtokuntaan.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Matti Kauhanen, Juhani Pitkäniemi, kirkkovaltuusto, palvelun johtokunta.

KV 26.9.2018
Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee uuden jäsenen palvelun johtokuntaan.

Pöytäkirja
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Käsittely

Torsti Tulenheimo ehdotti palvelun johtokunnan jäseneksi Timo Warista. Muita
esityksiä ei tehty.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti valita palvelun johtokunnan jäseneksi Timo Waris.

Tiedoksi

Timo Waris, palvelun johtokunta, johtokuntatyöstä vastaava.

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus

Pöytäkirja
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§ 21

Kirkkovaltuusto - Ilmoitusasiat
1. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 19.12.2018 klo 18.00.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku

Valituskielto

Pöytäkirja

26.09.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto

§ 22

Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06.

Muutoksenhaku

Valituskielto

2/2018
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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

16, 21 ja 22

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

--

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
--

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

2/2018

23

26.09.2018
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

13 – 15, 17 - 20

Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

--

Pöytäkirja
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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 €

