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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Torsti Tulenheimo avasi kokouksen klo 18.04.
Puheenjohtaja lausui muistosanat edesmenneelle kirkkovaltuuston jäsen Kari
Koljoselle, jonka muistoksi vietettiin hiljainen hetki.
Kirkkoherra piti alkuhartauden
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 13.1.2021.
Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 13.1.2021 lähtien.
Esitys

a. Todetaan läsnäolijat.
b. Kirkkovaltuusto todennee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kohdassa (a) todettiin, että läsnä oli 28 jäsentä ja neljä varajäsentä, yhteensä
32. Lisäksi läsnä olivat pöytäkirjan alussa läsnäoleviksi merkityt viranhaltijat.
Kohta (b) päätettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.

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.
Kirkkovaltuusto on noudattanut tarkastamisessa kiertävää järjestelmää.
Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä
Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 22.1. – 19.2.2021.

Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marko Wickholm ja Jussi Haavisto.

Pöytäkirja
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

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 esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§2

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit

Diaarinumero

DKAN/65/00.00.01/2018
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa. (Kirkkojärjestys 8:2)

LAVA

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

Esitys

1. Valitaan kirkkovaltuustolle puheenjohtaja; sekä
2. Valitaan kirkkovaltuustolle varapuheenjohtaja.

Liitteet

--

Käsittely

Kohdassa (1) Mirja Jussila esitti, että kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi
valitaan Torsti Tulenheimo. Muita esityksiä ei tehty.
Kohdassa (2) Aimo Salo esitti, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi
valitaan Anne-Mari Thomassen. Muita esityksiä ei tehty.

Päätös

Valittiin yksimielisesti kirkkovaltuuston
puheenjohtajaksi Torsti Tulenheimo, ja
varapuheenjohtajaksi Anne-Mari Thomassen.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§3

Kirkkovaltuuston jäsen: Koljonen - Sieranoja

Diaarinumero

DKAN/66/00.00.00/2017

KN 12.1.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkovaltuuston jäsen Kari Koljonen on kuollut.
Seurakuntavaaleissa Koko kansan kirkko –ehdokaslistalla kirkkovaltuuston
ensimmäinen varajäsen on Pasi Sieranoja. Hänestä tulee kirkkovaltuuston
varsinainen jäsen.
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää
vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka
erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai
varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. (KL 23:7, 2 mom §)

LAVA

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

Esitys

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston jäsen Kari Koljosen
tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi kutsutaan ehdokaslistan 1. varajäsen Pasi
Sieranoja kirkkovaltuuston toimikauden loppuun saakka.

Liitteet

--

Käsittely

Kirkkoneuvosto piti hiljaisen hetken Kari Koljosen muistoksi.
Esittelijä totesi, että Kari Koljonen oli myös Kuhmalahden kappelineuvoston
varajäsen. Kirkkovaltuuston on valittava jäsen Erkki Renvallille uusi
varajäsen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuuston jäsen Kari Koljosen tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi
kutsutaan ehdokaslistan 1. varajäsen Pasi Sieranoja kirkkovaltuuston
toimikauden loppuun saakka.
2. Kuhmalahden kappelineuvoston jäsen Erkki Renvallille valitaan uusi
varajäsen.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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KV 20.1.2021
Esittelijä

kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuuston jäsen Kari Koljosen tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi
kutsutaan ehdokaslistan 1. varajäsen Pasi Sieranoja kirkkovaltuuston
toimikauden loppuun saakka.
2. Kuhmalahden kappelineuvoston jäsen Erkki Renvallille valitaan uusi
varajäsen.

Liitteet

--

Käsittely

Kohdassa (2) Riina Uusmies esitti Kuhmalahden kappelineuvostossa Erkki
Renvallin varajäseneksi Jyrki Uusmiestä

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että kirkkovaltuuston varsinaisena jäsenenä toimii Pasi
Sieranoja.
Kohdassa (2) valittiin Kuhmalahden kappelineuvoston jäsen Erkki Renvallin
varajäseneksi Jyrki Uusmies.

Toimeenpano

Kuhmalahden kappelineuvosto

Muutoksenhaku

kohtaan (1) valituskielto;
kohtaan (2) kirkollisvalitus
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§4

Kirkkoneuvoston vaali 2021-22

Diaarinumero

DKAN/3/00.00.01/2019

KN 12.1.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
2 § Jäsenet
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään,
vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.
Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. (20.8.2004/821)
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
3 momentti on kumottu L:lla 20.8.2004/821.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston
kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä
säädetään. (27.6.2003/626) (KL 10:2 §)

Kirkkoneuvoston kaksivuotinen toimikausi päättyy, kun kirkkovaltuuston
tehtävänä on valita uusi kirkkoneuvosto toimikautensa kolmannen vuoden
tammikuussa
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
LAVA

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

Esitys

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvostoon toimikaudeksi
2021-22 valitaan
1. varapuheenjohtaja
2. kymmenen muuta vaalilla valittua jäsentä,
3. eri vaalilla heille henkilökohtaiset varajäsenet

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 20.1.2021
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Esittelijä

kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon
toimikaudeksi 2021-22
1. varapuheenjohtajan
2. kymmenen muuta vaalilla valittua jäsentä,
3. eri vaalilla heille henkilökohtaiset varajäsenet

Liitteet

--

Käsittely

Kohdassa (1)
Juha Mansikka-aho ehdotti, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi
valitaan
Timo Keskinen
Muita ehdotuksia ei tehty.

Kohdassa (2)
Satu Niskanen ehdotti, että kirkkoneuvoston jäseniksi valitaan
Mirja Jussila
Timo Waris
Matti Rauhalahti
Maija Kirvesoja
Juha Mansikka-aho ehdotti, että kirkkoneuvoston jäseniksi valitaan
Sanni Pesonen
Liisa Sarkala
Riikka Hinkka
Ville Keskinen
Anne-Mari Thomassen ehdotti, että kirkkoneuvoston jäseniksi valitaan
Riina Uusmies
Aimo Salo
Muita ehdotuksia ei tehty.
Kohdassa (3)
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Satu Niskanen ehdotti, että varajäseniksi valitaan
Mirja Jussilan varajäseneksi Heini Kivimäki-Hietanen
Timo Wariksen varajäseneksi Juha Koskimäki
Matti Rauhalahden varajäseneksi Tapio Perttula
Maija Kirvesojan varajäseneksi Sirkka Tuhola
Juha Mansikka-aho ehdotti, että varajäseniksi valitaan
Sanni Pesosen varajäseneksi Satu Puntala
Liisa Sarkalan varajäseneksi Tuula Salminen
Riikka Hinkan varajäseneksi Jukka Hirvonen
Ville Keskisen varajäseneksi Markku Tiilikainen
Timo Keskisen varajäseneksi Timo Honkola
Anne-Mari Thomassen ehdotti, että varajäseniksi valitaan
Riina Uusmiehen varajäseneksi Krista Kurppa
Aimo Salon varajäseneksi Pasi Sieranoja.
Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös

Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin
Kohdassa (1) puheenjohtajaksi Timo Keskinen
Kohdissa (2) ja (3) jäseniksi ja varajäseniksi
Timo Keskisen varajäseneksi Timo Honkola
Mirja Jussila, varajäseneksi Heini Kivimäki-Hietanen
Timo Waris, varajäseneksi Juha Koskimäki
Matti Rauhalahti, varajäseneksi Tapio Perttula
Maija Kirvesoja, varajäseneksi Sirkka Tuhola
Sanni Pesonen, varajäseneksi Satu Puntala
Liisa Sarkala, varajäseneksi Tuula Salminen
Riikka Hinkka, varajäseneksi Jukka Hirvonen
Ville Keskinen, varajäseneksi Markku Tiilikainen
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Riina Uusmies, varajäseneksi Krista Kurppa
Aimo Salo, varajäseneksi Pasi Sieranoja

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§5

Palvelun johtokunta. Eronpyyntö ja uuden jäsenen vaali: Kirvesoja

Diaarinumero

DKAN/5/00.00.01/2019

KN 12.1.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Palvelun johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja Maija Kirvesoja pyytää 7.1.2021
lähettämällään sähköpostilla eroa tehtävästään, mikäli hänet valitaan
kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi. Hän pyytää myös eroa Tampereen
seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon johtokunnasta. (Liite)

LAVA

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

Esitys

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että mikäli Maija Kirvesoja on
kirkkoneuvoston vaalissa valittu kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi,
1. kirkkovaltuusto myöntää Maija Kirvesojalle eron palvelun johtokunnan
jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä;
2. kirkkovaltuusto valitsee palvelun johtokunnalle uuden puheenjohtajan;
3. mikäli uusi puheenjohtaja on joku johtokunnan nykyisistä jäsenistä,
kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan uuden jäsenen.
4. Kirkkovaltuusto myöntää Maija Kirvesojalle eron Tampereen
seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon johtokunnasta;
5. kirkkovaltuusto valitsee sairaalasielunhoidon johtokuntaan uuden jäsenen.

Liitteet

Maija Kirvesojan eronpyyntö

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 20.1.2021
Esittelijä

kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että mikäli Maija Kirvesoja on
kirkkoneuvoston vaalissa valittu kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi,
1. kirkkovaltuusto myöntää Maija Kirvesojalle eron palvelun johtokunnan
jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä;
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2. kirkkovaltuusto valitsee palvelun johtokunnalle uuden puheenjohtajan;
3. mikäli uusi puheenjohtaja on joku johtokunnan nykyisistä jäsenistä,
kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan uuden jäsenen.
4. Kirkkovaltuusto myöntää Maija Kirvesojalle eron Tampereen
seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon johtokunnasta;
5. kirkkovaltuusto valitsee sairaalasielunhoidon johtokuntaan uuden jäsenen.

Liitteet

Maija Kirvesojan eronpyyntö

Käsittely

Kohdassa (2) Tapio Perttula esitti, että palvelun johtokunnan puheenjohtajaksi
valitaan johtokunnan jäsen Marko Wickholm. Muita esityksiä ei tehty.
Kohdassa (3) Tapio Perttula esitti, että palvelun johtokunnan uudeksi
jäseneksi Maija Kirvesojan tilalle valitaan Sirkka Tuhola. Muita esityksiä ei
tehty.
Kohdassa (5) Tapio Perttula esitti, että sairaalasielunhoidon uudeksi
jäseneksi valitaan Marko Wickholm.

Päätös

Kohta (1) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Kohdassa (2) valittiin yksimielisesti palvelun johtokunnan puheenjohtajaksi
Marko Wickholm.
Kohdassa (3) valittiin yksimielisesti palvelun johtokunnan uudeksi jäseneksi
Sirkka Tuhola.
Kohta (4) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Kohdassa (5) valittiin yksimielisesti Tampereen seurakuntayhtymän
sairaalasielunhoidon johtokunnan uudeksi jäseneksi Marko Wickholm

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§6

Talouden toteuma 12/2020

Diaarinumero

DKAN/77/04.07.00/2019

KN 12.1.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Talouden toteuma 12/2020 on liitteenä.
Raportti ei sisällä vielä kaikkia kuluja, joten se ei ole lopullinen tuloslaskelma.
Se antaa kuitenkin tässä vaiheessa kohtuullisen arvion vuoden tuloksen
suunnasta.

LAVA

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

Esitys

1. Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.
2. Annetaan talouden toteuma kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

talouden toteuma 12/2020

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle tiedoksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 20.1.2021
Esittelijä

kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talouden toteuma merkitään
tiedoksi.

Liitteet

talouden toteuma 12/2020

Käsittely

Talousjohtaja antoi katsauksen talouden toteumaan.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§7

Kuukausiraportti 11/2020

Diaarinumero

DKAN/10/00.01.03/2019

KN 12.1.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on Kangasalan seurakunnan kuukausiraportti 11/2020.

LAVA

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

Esitys

1. Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.
2. Annetaan kuukausiraportti kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

kuukausiraportti

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 20.1.2021
Esittelijä

kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kuukausiraportti merkitään tiedoksi.

Liitteet

kuukausiraportti

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§8

Kirkkovaltuusto - Ilmoitusasiat
1. Kirkkovaltuuston seminaari torstaina 25.3.2021 (mahdollisesti teamskokous)
2. Kirkkovaltuuston kokous torstaina 22.4.2021
3. Virastotalo-Oravan vastaanotto. Puheenjohtaja kertoi virastotalon
vastaanottamisesta.
4. Kirkkoherra kertoi Korona-epidemian aiheuttamista rajoituksista.
5. Riina Uusmies kiitti perheen saamista muistamisista suruaikana.
6. Kirkkoherra antoi kokouksen lopussa katsauksen seurakunnan strategian
toteutumiseen vuonna 2020.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§9

Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
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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

1, 6-9

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
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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
2-5
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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

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 €

