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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kappelineuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet on saapuvilla
(KL 7:4)
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Puntala ja Juhani Yli-Hinkkala.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukainen.

Pöytäkirja

Kuhmalahden2kappelineuvosto

10.04.2019
Kangasalan seurakunta - Kuhmalahden kappelineuvosto

§2

Kuhmalahden hautausmaan hautapaikkojen riittävyys

Diaarinumero
Valmistelija

Liisa Niemelä

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakuntapuutarhuri:
Kuhmalahden Vanha hautausmaa on pinta-alaltaan noin 0,4 hehtaaria.
Hautauksia tehdään ainoastaan vanhoihin sukuhautoihin. Uusia
hautapaikkoja ei ole. Hautausmaa sijaitsee kallion päällä, joten alueelle ei
voida tehdä syvähautauksia.
Uusi hautausmaa sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä kirkosta. Alueen pintaala on noin 0,7 hehtaaria. Vapaana olevia uusia hautapaikkoja uudella
hautausmaalla on tällä hetkellä 29. Hautausmaalla on erillinen uurna-alue,
jossa on paikkoja noin 20–30 haudalle. Alueelle ei voida tehdä
syvähautauksia, koska pohjaveden pinta on korkealla.
Luovutettuja/ Kangasalan seurakunnan hallintaan siirtyneitä hautoja on
kymmenen. Haudoista luovutaan hyvin harvoin.
Viimeisen 10 vuoden aikana uusia arkkuhautapaikkoja on käytetty 16 kpl (=9
hautaa), samalla kulutuksella hautapaikat riittäisivät hyvinkin reiluksi
kymmeneksi vuodeksi.
Hautausmaata on mahdollista laajentaa vanhan hautausmaan ja
Kuhmalahdentien väliselle alueelle, kartta liitteenä. Sari Paalijärvi on
opinnäytetyönään tehnyt tarvekartoituksen Kangasalan seurakunnalle ja
myös uuden alueen hautausmaasuunnitelman, joka on mielestäni
erinomainen.
Opinnäytetyö kokonaisuudessaan verkossa
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/48864/Paalijarvi_Sari.pdf?
sequence=1&isAllowed=y,
kartta liitteenä.
Hautausmaan laajentaminen on laaja ja aikaa vievä prosessi.
Kustannuksiakin on merkittävästi. Kannattaakin ajoissa miettiä mikä
vaihtoehto valitaan, kun kaikki hautapaikat on käytetty; haudataanko uutta
hautapaikkaa tarvitsevat kuhmalahtelaiset Sahalahteen vai toteutetaanko
laajennus ja jos niin millä aikataululla siihen lähdetään.
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Esittelijä:
Kuhmalahden hautausmaalla on riittävästi tilaa nykyisellä arviolla noin
kymmeneksi vuodeksi. Hautausmaan laajentaminen on pitkällinen ja kallis
hanke. Sen vuoksi on ajoissa pohdittava se, millä tavalla seurakunta
valmistautuu hautapaikkojen loppumiseen.
Kuhmalahdelle haudataan vielä suhteessa enemmän arkussa kuin
Kangasalla. Tuhkaukset kuitenkin lisääntyvät. Sekä arkkuhaudat että
uurnahaudat loppuvat aikanaan. Kuhmalahden hautausmaalla ei ole
uurnalehtoa.
Kuhmalahden vanhan kirkkomaan hautausmaa on tehty korotetulle
täyttömaalle ja se on varsin matala. Hautausmaan laajentaminen ja
perustaminen olisi siten varsin kallista varsinkin arkkuhaudoille.
Sahalahden hautausmaalla on vielä runsaasti arkkuhautapaikkoja, mutta
siellä on vain muutamia jäljellä olevia uurnahautapaikkoja. Sahalahdellakaan
ei ole uurnalehtoa.
Vehkajärvellä on rukoushuonekunnan hautausmaa, johon kuitenkin on vain
Vehkajärven ja Pajulan kylien asukkailla oikeus tulla haudatuksi.
Kuhmalahden hautausmaan tulevaisuuden ratkaisemiseksi on periaatteessa
useita vaihtoehtoja:
- Asia jätetään vielä ratkaisematta ja palataan asiaan muutaman vuoden
kuluttua.
- Ei tehdä mitään. Tällöin hautausmaan hautapaikat aikanaan loppuvat.
Kuhmalahden vainajat haudataan Sahalahden tai Huutijärven
hautausmaille.
- Solmitaan sopimus Vehkajärven rukoushuonekunnan hautausmaan
käytöstä, mikäli rukoushuonekunta haluaa sellaisesta neuvotella. Tämä
voisi pidentää Kuhmalahden hautausmaan vapaitten hautapaikkojen
aikaa ja toisi yhden lisämahdollisuuden hautapaikkojen loputtua.
- Lopetetaan arkkuhautapaikkojen luovuttaminen lyhyen siirtymäajan
jälkeen ja muutetaan jäljellä olevat arkkuhautapaikat uurnahautapaikoiksi,
ehkä myös osittain uurnalehdoksi.
- Laajennetaan hautausmaata:
o Laajennetaan arkkuhautapaikkoja. Arkkuhautapaikkojen
perustaminen vaatii maan täyttöä ja huolellista suunnittelua.
o Laajennetaan uurnahautapaikkoja. Tämä vaihtoehto on käyttää
tilan tehokkaammin ja uurnahautausmaa on helpompi perustaa.
o Perustetaan uurnalehto.
o Edellisten yhdistelmä
Hautausmaan laajentaminen on kallista, erityisesti arkkuhautojen osalta. Sen
vuoksi se tulisi laittaa investointisuunnitelman osaksi riittävän ajoissa.
Hautausmaa on osa Kuhmalahden kappeliseurakunnan toimintaa. Sen vuoksi
asiassa on syytä kuulla heti alussa kappelineuvostoa. Kappelineuvoston
näkemyksillä ja paikallisesti arvioiduilla tarpeilla on merkitystä asian
jatkosuunnittelussa.
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LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: hautausmailla tärkeä merkitys lasten
hengelliselle elämälle ja surun käsittelylle.

Esitys

1. Käydään asiasta keskustelu.
2. Lähetetään asia Kuhmalahden kappelineuvostolle alustavaa lausuntoa
varten. Lausuntoa pyydetään huhtikuun loppuun 2019 mennessä.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kuhmalahden kappelineuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto

Kuhmalahden kappelineuvosto 6.2.2019
Esitys

Kappelineuvosto merkitsee lausuntopyynnön tiedoksi ja käy asiasta alustavan
keskustelun.

Liitteet

--

Päätös

Kappelineuvosto kävi asiasta alustavan keskustelun. Keskustelun pohjalta
valmistellaan seuraavaan kokoukseen luonnosehdotus pyydetystä
lausunnosta.

Toimeenpano
Muutoksenhaku

valituskielto

Kuhmalahden kappelineuvosto 10.4.2019
Seurakuntaliitokset eivät ole asenteiden ja tunteiden tasolla muuttaneet
muuksi sitä tosiasiaa, että valtaosa seurakuntalaisista haluaa tulla haudatuksi
oman kotikirkkonsa hautausmaahaan. Tämä asia koetaan paikkakunnalla
asuvien keskuudessa erityisen merkitykselliseksi, riippumatta siitä kuinka
aktiivisesti oman kotikirkon toimintaan osallistutaan.
Hautaustavoissa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana
merkittävää muutosta tuhkauksen lisääntyessä. Tämä kehitys tulee
todennäköisesti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Kirkon tilastojen mukaan
koko maassa kaikista hautauksista vuonna 2018 arkkuhautauksia oli 46
prosenttia ja tuhkahautauksia 54 prosenttia. Tuhkahautauksista 23 prosenttia
sijoittui muistolehtoon/ sirottelualueelle. Kangasalan seurakunnassa vuonna
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2018 arkkuhautauksia oli 35 prosenttia ja tuhkahautauksia 65 prosenttia.
Tuhkahautauksista 32 prosenttia sijoittui muistolehtoon/ sirottelualueelle.
Yksittäisten uurnapaikkojen lisäksi muistolehto tarjoaa yhä enemmän
yleistyvän mahdollisuuden tuhkan sijoittamiseen hautausmaalle. Muistolehto
on hautausmaalla sijaitseva tuhkatuille vainajille tarkoitettu hautauspaikka,
jossa tarkoituksena on, että yksittäisen vainajan tuhkan sijainti on korkeintaan
hautausmaan ylläpitäjän tiedossa ja hautaus tapahtuu omaisten poissa
ollessa. Muistolehdoissa on tavallisesti vainajien nimitiedot sekä syntymä- ja
kuolinpäivämäärät sisältäviä laattoja, mutta muistolehtoihin on mahdollista
haudata myös anonyymisti. Tulevaisuudessa tämän tyyppinen hautausmuoto
on yleistymässä, joten myös Kuhmalahdelle olisi hyvä varata pienehkö alue
hautausmaan laajennuksen yhteydessä muistolehto/sirottelualueeksi.
Muistolehto soveltuu erityisen hyvin omaisille, jotka asuvat kauempana
paikkakunnalta ja jolle haudanhoitovelvoite voi olla suurikin rasite jo
välimatkojen takia.
Vehkajärven Rukoushuonekunnan kirkkoneuvosto on 25.3.2019 §12 lausunut
omana kantanaan halunsa säilyttää Rukoushuonekunnan omistama
Vehkajärven hautausmaa sen alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, joka
mahdollistaa hautausmaan käytön ensisijaisesti vain Vehkajärven ja Pajulan
kylien asukkaille.
Sari Paalijärven vuonna 2012 valmistuneessa, Hämeen
ammattikorkeakouluun tehdyssä opinnäytetyössä, todetaan vuonna 2010
tehtyyn pohjatutkimukseen perustuen: ”Kuhmalahden Vanhan hautausmaan
etelänpuoleisella alueella on maaperä osittain suoraan arkkuhautausmaaksi
soveltuvaa. Osa alueesta on taas maaperältään savipitoista, joten aluetta ei
voida käyttää arkkuhautaukseen sellaisenaan, vaan tarvitaan massanvaihtoa,
jotta arkkuhautaukset onnistuisivat. Savisempaa aluetta voidaan kuitenkin
hyödyntää uurnahautaukseen, joka on joka tapauksessa yleistymässä oleva
hautausmuoto.”
Paalijärven opinnäytetyössä esitetään kaksi luonnosta
hautausmaalaajennuksen toteuttamiseksi. Näiden luonnosten
kokonaishautapaikkamäärät ovat:
Vaihtoehto a: Syvähautapaikkoja 372, yksikerroshautapaikkoja 25,
uurnapaikkoja 90, muistolehto.
Vaihtoehto b: Syvähautapaikkoja 280, yksikerroshautapaikkoja 30,
uurnapaikkoja 70, muistolehto.
Kappelineuvosto katsoo, että hautausmaalaajennus voidaan mitoittaa siten,
että uusien hautapaikkojen osalta pääpaino on uurnahautapaikoissa ja uusia
arkkupaikkoja voidaan mitoittaa huomattavasti edellä esitettyä vähemmän.
Mikäli arkkupaikat aikanaan vuosikymmenten päästä tulisivat Kuhmalahdella
loppumaan, tarjoavat uurnapaikat sekä muistolehto kuitenkin jokaiselle
mahdollisuuden tulla haudatuksi ”kotikylän multiin”.
Seurakunnan omistuksessa on pinta-alaltaan noin 5000 m2:n alue Vanhan
hautausmaan ja Kuhmalahdentien välissä, joka on sijainniltaan otollinen
uudeksi hautausmaa-alueeksi.
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Seurakuntatalouden näkökulmasta uurnahautapaikkojen perustaminen on
kustannuksiltaan huomattavasti edullisempaa kuin arkkuhautapaikkojen
perustaminen.
Esitys
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että
1) Kuhmalahden vanhan hautausmaan laajennusta ryhdytään valmistelemaan
siten, että suunnittelua varten varataan määräraha vuoden 2020
talousarvioon. Pääpaino uusien hautapaikkojen osalta on
uurnahautapaikoissa. Tämä tarkoittaa, että alustava mitoitus uusien
paikkojen osalta olisi n. 50 arkkupaikkaa ja n. 100 uurnapaikkaa. Näiden
lisäksi laajennukseen sisällytettäisiin muistolehto sekä muualle haudattujen
muistomerkki.
2) Seurakunnan investointisuunnitelmassa huomioidaan hautausmaan
laajennuksen toteuttaminen 2020-luvun puolivälissä.
Liitteet

--

Päätös

Esityksen mukainen.

Toimeenpano
Muutoksenhaku

valituskielto
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§3

Kappeliseurakunnan retki Valamon ja Lintulan luostareihin

Diaarinumero

DKAN/51/00.02.09/2019

Valmistelija

Markku Viitala

Esittelijä

Markku Viitala
Kappeliseurakunta järjestää seurakuntaretken Valamon ja Lintulan
luostareihin 25.-26.7.2019. Retken hinta on 130 eur/hlö. Retki sisältää matkat,
yöpymiset joko kahden tai kolmen henkilön huoneessa vierasmajassa, ruoat
luostarissa ja opastukset. Retkelle osallistuvat työntekijöistä Markku Viitala,
Monika Viitala, Tarja Sillanpää ja Sanna Vuorinen. Retki on samalla
kappelitiimin työntekijöiden suunnittelu- ja virkistäytymismatka.

LAVA

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

Esitys

Kappelineuvosto hyväksyy suunnitelman retken järjestämisestä.
Kappelineuvosto päättää, että linja-autosta syntyvä kustannus 1250 euroa
maksetaan kappelineuvoston päätöksellä käytettävissä olevista rahastoista
siten, että Esteri Kilpikosken rahastosta maksetaan 500 euroa ja
kappelirahastosta 750 euroa.
Kappelineuvosto päättää, että työntekijöiden matkakustannukset maksetaan
kappelineuvoston talousarviomäärärahasta.

Liitteet
Päätös
Toimeenpano

Esityksen mukainen.
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§4

Pulling etkot -tapahtuman järjestäminen

Diaarinumero

DKAN/52/00.02.09/2019

Valmistelija

Markku Viitala

Esittelijä

Markku Viitala
Kuhmalahti Pulling on Kuhmalahden kirkonkylällä järjestettävä
vakiotraktoreiden vetokilpailu-tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 31.8.
Näyttelyalueella on maa- ja metsätalouteen sekä koneurakointiin painottuvia
esittelypisteitä. Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Kuhmalahden Yrittäjät ja
Kuhmalahden VPK. Vuonna 2018 tapahtumassa oli n. 2000 osallistujaa, mikä
teki tapahtumasta yhden suurimmista yleisötapahtumista Kangasalla.
Kuhmalahden kappeliseurakunta ja Kuhmalahden Helluntaiseurakunta ovat
käyneet tapahtumajärjestäjien kanssa keskustelua seurakuntien
mukanaolosta tapahtuman aattoillan etkot-tapahtumassa. Tarkoituksena on
järjestää koko kansan ”torijuhla” tapahtumapaikalla perjantaina 30.8. klo 1821.
Seurakunnat tulevat järjestämään tapahtumalavalle konsertin, jonka
esiintyjistä ovat jo varmistuneet Pekka Simojoki ja kangasalalainen nuorten
kristillinen räp-yhtye 5aat. Konserttiin tullaan mahdollisesti hankkimaan vielä
lisää esiintyjiä. Konsertin lisäksi seurakunnat tarjoavat osallistujille ilmaisen
aterian, jonka käytännön toteutus hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Mahdollista
sadesäätä varten varaudutaan sopimalla mahdollisuudesta vuokrata
tarvittaessa iso teltta tapahtumapaikalle. Seurakunnat maksavat
tapahtumajärjestäjälle osuuden esiintymispaikan lavan ja äänentoiston
kokonaiskustannuksista.
Etkot-tapahtumaan odotetaan n. 200 vierasta. Kustannukset jaetaan puoliksi
Helluntaiseurakunnan kanssa.
Tapahtuman suunnittelu on käynnistynyt vuoden 2019 alkupuolella, minkä
johdosta tapahtuman järjestämiseen ei ole varauduttu talousarviossa.
Tapahtuman kokonaisbudjetti on seurakuntien järjestämän osuuden osalta
6000 euroa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Lapset ovat tervetulleita tapahtumaan.

Esitys

Kappelineuvosto päättää anoa kirkkoneuvostolta tapahtuman järjestelykulujen
kattamiseen vuoden 2019 talousarvioon budjetoitua luovuusrahaa 3000
euroa.

Liitteet
Päätös
Toimeenpano

Esityksen mukainen.
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§5

Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma

Diaarinumero

DKAN/68/04.02.00/2018

Valmistelija
Esittelijä

Markku Viitala
JUMALANPALVELUKSET KUHMALAHDELLA
9.6. Kesäkirkko Korkeaissaaressa klo 18.
22.6. Juhannuspäivän messu klo 12 Vehkajärven kirkossa. Kesäasukkaiden
kirkkopyhä.
23.6. Juhannussunnuntain messu klo 10 Kuhmalahden kirkossa.
Kesäasukkaiden kirkkopyhä.
7.7. Messu klo 10 Vehkajärven kirkossa.
21.7. Messu klo 10 Kuhmalahden kirkossa.
28.7. Kesäillan hartaus klo 18 Pentojärven rannassa.
4.8. Messu klo 10 Vehkajärven kirkossa.
18.8. Messu klo 10 Kuhmalahden kirkossa.
1.9. Messu klo 14 Kuhmalahden kirkossa. Kotiseutupäivä, 50-vuotta sitten
rippikoulun käyneiden kokoontuminen.
8.9. Metsäkirkko klo 12 Pentojärven rannassa.
15.9. Messu klo 10 Vehkajärven kirkossa.
22.9. Messu klo 10 Kuhmalahden kirkossa.
Kolehdit
Kappelineuvosto esittää, että Kuhmalahdella poiketaan yleisestä
kolehtisuunnitelmasta seuraavasti:
Vehkajärven Rukoushuonekunnalle: 22.6. 7.7. 4.8. 15.9.
Kuhmalahden kappelirahastolle: 9.6. ja 1.9.

LAVA

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

Esitys

Kappelineuvosto hyväksyy jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman ajalle
1.6.-30.9.2019.
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Liitteet
Päätös
Toimeenpano

Esityksen mukainen.
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§6

Kuhmalahden kappelineuvosto - Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
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§7

Kuhmalahden kappelineuvosto - Muut asiat

1. Kappelineuvosto päättää myöntää 400 euroa käytettäväksi Esteri Kilpikosken rahastosta
Pentorinteen vanhainkodissa äitienpäivän alla 10.5.2019 järjestettävän konsertin kuluihin.
Päätös: Esityksen mukainen.

2. Keskusteltiin Kuhmalahden kouluasiasta.
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§8

Kuhmalahden kappelineuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
§9
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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki)
mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

1,2,4,5,6,7,8,9

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

3

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 6 luvun 72 §:n 2 momentti
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 momentti,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentti, tai
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 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on (alv
0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
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
3

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. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti
(faksilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä
voidaan käsitellä.
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 132-135 §).
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.
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
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
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.

Pöytäkirja
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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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät
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

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. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.

Pöytäkirja
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Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen hankinta-lain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon
päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden
kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai
tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon
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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta 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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä
- 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 tarkoitettu
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
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voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1)
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankinta-sopimusta ei jaeta osiin
hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai
kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää
hankintalain 25 §: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 (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
260 €
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 €

2.050 €
4.100 €
6.140 €

