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Kirsi Urkko, kirkkovaltuuston pj läsnä
Esko Peltonen, kirkkovaltuuston vpj.läsnä
Janne Vesto, kappalainen poissa
Sari Janhunen, talouspäällikkö läsnä

MUUT SAAPUVILLA OLEVAT Sari Viitanen, puutarhuri § 77 ajan läsnä
Luopioisten kappelineuvosto § 77
• Eija Lankinen poissa
• Pertti Salminen poissa
• Seppo Rinne poissa
• Leena Vierikka poissa
KÄSITELLYT ASIAT

72 § - 86 §

ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Puheenjohtaja Jari Kemppainen

Pöytäkirjanpitäjä Sari Janhunen

Pvm 14.7.2022

Pvm 14.7.2022

Rauha Valkama

Jaakko Simola
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä taloustoimistossa 15.7.2022 lähtien.
PITÄMINEN JA SIITÄ
Nähtävillä olosta on ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla.
ILMOITTAMINEN
15.7.2022−29.7.2022 välisenä aikana (vähintään 14 päivää).
Todistaa

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

___.___. 2022

Jari Kemppainen, kirkkoherra

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

6 / 2022

Pvm 14.7.2022
Kello 17.00
Sivu 3/23
Paikka: Luopioisten hautausmaa ja
seurakuntakeskus

72 § Kokouksen avaaminen
73 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
74 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
75 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
76 § Työjärjestyksestä päättäminen
77 § Luopioisten hautausmaakatselmus
78 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta
79 § Kirkkovaltuuston päätökset
80 § Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa - TAVASE
81 § Luopioisten kirkon maalämpö
82 § Taululahjoitus
83 § Piispantarkastus 2023
84 § Ilmoitusasiat
85 § Oikaisuvaatimusohjeen antaminen
86 § Kokouksen päättäminen
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
1
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
2

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

3

HANKINTAOIKAISU

4

VALITUSOSOITUS

5
VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Alkuhartaus:
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72 § Kokouksen avaaminen
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 hautausmaalla.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

73 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esittely:

Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja
paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle.
Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jokin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on
annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston
seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.
Kokouskutsut on postitettu 7.7.2022.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

74 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Esittely:
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tarkastamisessa on noudatettu aakkosjärjestystä.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Rauha Valkama ja Matti Huomo.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauha Valkama ja Jaakko Simola.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

75 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Esittely:

Päätös:

Tarkastettu pöytäkirja tai ilmoitus siitä tulee asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle
vähintään 14 päivän ajaksi. (KL 25 luku 3 § )
Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 15.7.2022 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Päätösesitys:

76 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esittely:
Päätösesitys:

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Käsitellään asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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77 § Luopioisten hautausmaakatselmus
Valmistelija:

Sari Janhunen

Esittelijä:

Jari Kemppainen, Sari Janhunen

Esittely:

Pälkäneen seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö
16 § Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten
katselmus suoritetaan vuosittain.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä,
joihin Luopioisten kappeliseurakunnan kappelineuvoston ja hautausmaiden
hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt
havainnot antavat aihetta.
Erityisesti katselmuksessa todetaan,
l) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa
noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.
Luopioisten kappelineuvoston ohjesääntö
12 §
Kappelineuvoston tehtävänä on
8) valvoa ja hoitaa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata kirkkoneuvoston antamien
ohjeiden mukaisesti
Kirkkoherra on kutsunut kappelineuvoston jäsenet katselmukseen
Kirkkoneuvosto suoritti kokouksessaan 5/2021 § 132 Luopioisten hautausmaan
katselmuksen.
Tilaisuuden aluksi puutarhuri Asta Forsström kertoi yleisesti hautausmaan kunnosta.
Todettiin seuraavaa:
Katselmuksessa todettiin, että sankarihautausmaa on siisti ja hyvin hoidettu. Tarkasteltiin
Siperian hernepensas aitaa ja päätettiin, että se leikataan alas viimeistään ensi keväänä.
Näin saadaan se tuuhettumaan ja vihreäksi alhaalta asti.
Uurnahautausmaa vanhalle hautausmaa-alueelle suunnitelman mukaisesti. Talouspäällikkö
tekee testamenttivarojen käytöstä uurnahautausmaahan esityksen. Tarkoitus olisi tehdä
alueelle hiekkakäytävä, korjata sankarihautausmaalta tulevat rappuset. Alue olisi tarkoitus
säilyttää niittynä tulevaisuudessakin.
Kaadetaan haavat kiviaidan vierestä.
Kirkon oven luiskan sivuilla olevat pensaat leikataan niin, että kaiteesta saa otettua tukea.
Kirkon alapohjan tuuletusluukkujen avaaminen keväällä ja sulkeminen syksyllä
annettaisiin hautausmaa työntekijöiden tehtäväksi.
Kubotan tarvetta mietitään ensi keväänä, kun nähdään, miten hyvin uusi leikkuri toimii,
Ensi kesäkautta varten mietitään kesätyöntekijöiden sijoittumista eri hautausmaille.
Ruohonleikkuu ja trimmaaminen ongelmakohtia, koska henkilöstön liikkuminen eri
hautausmaille ei sujunut suunnitelmien mukaisesti.
Annetaan yksityisen hautausmaan haltijoille kehotus leikata pensaat.
Ilmoitustaulu täytyy siistiä.
Selvitetään kiviaidan korjausta ja mahdollisuutta saada siihen avustusta.
Kastelupisteen vieressä olevien pensaiden leikkaus ja kuusiaidan alasleikkaus.
Ensi kesäksi penkki sireenien keskelle hiljentymispaikaksi.
Kylmiön kunnostamista/uuden hankkimista mietittiin.
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Yksityisen henkilön ehdotus ilmoitustaululle laitettavasta tiedotteesta koskien hautarauhan
rikkomista ei saanut kannatusta.
Hautojen kuulutus
Kastelun kehittäminen, hoitohautoja on noin 400 ja niiden kasteluun menee paljon aikaa.
Selvitetään, onko madollista saada vedenpainetta nostettua niin, että kastelu toimisi
vesiletkulla.
Hautalyhtyjen poistaminen kesän ajaksi. Tiedotetaan keväällä ja kehotetaan poistamaan
lyhdyt haudoilta työntekijöiden työturvallisuuden parantamiseksi.
T- paidat edelleen tilaamatta.

Hoitokauden 2022 aikana on toteutuneet seuraavat kohdat:
Sankarihautausmaan pensasaidan leikkaus toteutetaan elokuussa puutarhurin ohjeistuksen
mukaan
Kirkon oven luiskasta on pensaat poistettu ja tehty koristekivetys reunustamaan luiskaa.
Kaiteet on nyt hyvin esillä.
Kirkon alapohjan luukuista huolehtii hautausmaan työntekijät.
Stiga leikkuri ei vastaa tarvetta peräkärry töiden toteuttamiseksi.
Kesätyöntekijöiden siirtyminen hautausmaiden välillä on sujunut hyvin.
Kiviaidan kunnostukseen talouspäällikkö on tiedustellut asiaa kirkkohallituksesta ja
Luopioisten kirkon ollessa kulttuurihistoriallinen kohde avustuksen mahdollisuutta
selvitetään.
Sireenien keskelle hautausmaan keskialueelle on viety penkki hiljentymistä varten.
Kylmiö koneisto huollettu ja asennettu lämpötila vahti.
Hautojen letkukasteluun käytetään pitkää letkua kirkkopihan kaivosta.
T –paidat on tilattu.

LAVA

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

Liitteet:
Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että
1. Kuullaan puutarhuri Sari Viitasta.
2. Todetaan viime hautausmaakatselmuksen jälkeen tehdyt toimenpiteet
3. Suoritetaan ohjesäännönmukainen hautausmaakatselmus
4. Sihteeri laatii katselmuksesta muistion, joka hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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78 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta
Valmistelija:

Jari Kemppainen, Sari Janhunen

Esittelijä:

Jari Kemppainen, Sari Janhunen

Esittely:

Toukokuun lopussa jäsenmäärä oli 4804, vuoden alussa jäsenmäärä oli 4816. Jäsenmäärä on
laskenut vuoden alusta 12 jäsenellä.
Kastettuja tammi-toukokuussa oli 15, seurakuntaan liittyneitä 2, kuolleita 29, seurakunnasta
eronneita 11, muuttovoitto 11 jäsentä.
Tammikuussa-toukokuussa järjestettiin 687 tapahtumaa, joissa oli 8 451 osallistujaa.
Tammikuun-toukokuun
Toimintatuotot olivat 123 802 €
Toimintakulut – 496 827€
Toimintakate – 373 025 €
Verotulot 623 906 €
Vuosikate 258 170 €
Verotulojen kehitys
Pälkäneen seurakunnan kesäkuun verotulot ovat 113 108 €, muutos viime vuoden kesäkuun
verotuloihin 4,8 %. Alkuvuoden verotulot 737 014 €. Muutos viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan on 6,7 %.
Koko kirkossa kesäkuun verotulot nousivat 5,2 % verrattuna vuoteen 2021
ja alkuvuoden verotulot nousivat 4,8 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan
Talouskatsaus ajalla 1.1.-30.6.2022
Liitteenä toteutuma vertailu kustannuspaikoittain sekä koko seurakunnan tuloslaskelma
• Koko Yleishallinnon toteutuma yhteensä 50,4%
• Koko Seurakunnallinen toiminta yhteensä 43,3%
• Hautaustoimi (ilman hautainhoitoa) 20,8%
• Haudanhoitosopimukset ylijäämäinen 203,2%. Tunnusluku vääristää tulosta, koska
hautojen kesähoitomaksut tulot ovat kokonaisuudessaan tuloutuneet, mutta palkka- ja
muut menot eivät
• Kiinteistötoimi 64,4%. Lämmityskulut Luopioisten kirkon kohdalla toteutuneet jo
147,6%. Ylitys johtuu öljyn hinnan noususta. Öljyä tilattu toukokuussa 7000 litraa
tulevan talven lämmitystarpeisiin.
• Rahoitustoimi 59,1% josta verotulot toteutuneet 58,5% .
• Henkilöstökulujen toteutuma 46 %.
• Kokonaisuutena olemme budjetin asettamissa raameissa noin 50%
• 30.6.2022 toteutuman loppusumma 194.783,89 € ylijäämäinen

Liitteet
LAVA

Muutoksenhaku:

Liite 1.Kuukausiraportti. Liite 2. Henkilöstöraportti. Liite 3. Toteuma
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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79 § Kirkkovaltuuston päätökset
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkovaltuuston kokouksien laillisuusvalvonta KL 10:6 §.
Kirkkovaltuuston kokouksien päätökset tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsiteltäväksi.
Kokousaika 30.5.2022 kello 18.00
Kokouspaikka Luopioisten seurakuntakeskus
Asiat:
1§
Kokouksen avaaminen
2§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3§
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
4§
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
5§
Työjärjestyksestä päättäminen
6§
Tilinpäätös ja Toimintakertomus vuodelta 2021
7§
Toimituspalkkiosuositus
8§
Seurakuntavaalien äänestysalue
9§
Vaalilautakunnan valitseminen
10 § Talouspäällikön eronpyyntö ja talouspäällikön viranhoito
11 § Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös valituksesta koskien seurakunnan
kiinteistöstrategiaa
12 § Kirkkoneuvoston kokoukset
13 § Ilmoitusasiat
14 § Oikaisuvaatimusohjeen antaminen
15 § Kokouksen päättäminen

LAVA

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

Liitteet:
Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että todetaan kokousten päätökset laillisiksi ja toimeenpannuiksi.

Päätös:
Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa - TAVASE
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Kirkkoneuvosto 25.1.2021 § 20 Tavase valitus Vaasan hallinto-oikeudelle
Valmistelija: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittely: Vaasan hallinto-oikeus on antanut julkisella kuulutuksella tiedoksi asianosaisille
Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen rakentamista ja valmistelulupaa koskevassa asiassa esille
tulleet valitukset vesilain mukaisesta päätöksestä. Päätöksen diaarinumero 00851/20/5208.
KN 01/2021
Valitus Tavase lupahakemuksesta on edennyt siihen vaiheeseen, että Tavase on antanut
vastineensa valituksiin. Seuraavaksi tähän vastineeseen pitäisi antaa seurakunnan vastine. Tästä
talouspäällikkö on käynyt keskustelua Reijosen kanssa. Hänen mukaansa asia todennäköisesti
etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Reijonen lupasi toimittaa tarjouksen vastalausunnon
kustannuksista, mutta sitä ei vielä esityslistan lähetyspäivän ollut saapunut.
Tavase lupahakemuksen prosessi on ollut kallis seurakunnalle ja nyt olisi mietittävä jatkoa.
Vieläkö jatkamme valitusprosessia siitä huolimatta, että siitä aiheutuu kuluja seurakunnalle.
Vastineelle on aikaa kuukauden loppuun, ellei sille sitä ennen haeta jatkoaikaa.
KN 01/2021
Tavase Oy:n asian muistutuksen ja valituksen tekeminen on tähän mennessä tullut maksamaan
seurakunnalle yhteensä 12378,92 euroa.(9983 + alv 2395,92). Seuraavaksi asiassa tulisi antaa
vastine Tavase Oy:n vastineeseen.
Reijonen otti yhteyttä asian jatkokäsittelyyn liittyen. Seuraavaksi hänen yhteenveto asiasta ja
tarjous koskien vastinetta Tavase Oy: vastineeseen.
” Hei,
Viitaten puhelinkeskusteluumme tässä lyhyt kooste Tavase Oy:n lupakäsittelyn nykytilanteesta.
Tavase Oy jätti aluehallintovirastoon vuonna 2003 tekopohjavesilaitosta koskevan
lupahakemuksen, joka käsitti Kangasalan kunnan puolella kaksi laitososaa TUA 1 ja TUA2 ja
Pälkäneen puolella yhden osan TUA3.
Aluehallintovirasto hylkäsi useaan otteeseen täydennetyn hakemuksen 18.6.2015.
Vaasan hallinto-oikeus kumosi Tavase Oy:n valituksesta aluehallintoviraston ratkaisun ja
palautti asian aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi.
Korkein hallinto-oikeus kumosi vuosikirjapäätöksellään Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun
siltä osin kuin se on koskenut suunnitellun tekopohjavesilaitoksen tuotanto-aluetta 3 ja
Keiniänrannan Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutuksia. Tältä osin aluehallintoviraston
päätös saatetaan voimaan. Kangasalan laitososuuksien osalta valitukset hylätään.
Tavase Oy jätti 31.5.2019 aluehallintovirastoon uuden muutetun hakemuksen Pälkäneen
laitososuudesta TUA3. Aluehallintovirasto myönsi Tavase Oy:lle Pälkäneellä sijaitsevalle
tekopohjavesilaitokselle 4.6.2020 TUA3.
Pälkäneen seurakunta yhdessä muiden valittajien kanssa jätti Vaasan hallinto-oikeuteen
valituksen aluehallinto-viraston päätöksestä. Valitus on parhaillaan käsittelyssä Vaasan
hallinto-oikeudessa. Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Pälkäneen seurakunnalta
vastaselitystä valituksista annetuista vastineista ja lausunnoista. Pälkäneen seurakunta ei
lausunut annetuista valituksista, vaikka siihen annettiin tilaisuus.
Vaasan hallinto-oikeus antanee ratkaisun tämän vuoden aikana. Ratkaisuun voi valituksen
jälkeen vaikuttaa ainoastaan antamalla vastaselityksen ainakin Tavase Oy:n vastineesta ja
Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnoista. Em. asiakirjat ovat siinä määrin
virheellisiä, että niihin tulisi antaa vastine. Pälkäneen seurakunnan etuihin vaikuttaa erityisesti
Isolukon ympäristössä tapahtuva laaja-alainen tekopohjaveden tuotantotoiminta. Se aiheuttaa
huomattavia maankäytöllisiä rajoituksia. Pelkästään alueen virkistyskäyttö tulee oleellisesti
vaikeutumaan massiivisten laitosvarausten vuoksi. Tällä kaikella on myös huomattava
taloudellinen vaikutus seurakunnalle.
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On ennalta arvattavissa, oli Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu minkälainen hyvänsä, että asian
käsittelyä jatketaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vasta sieltä on saatavissa ”lopullinen
päätös” asiaan. Toivottavasta Tampereen kaupungin pääosin omistama Tavase Oy taipuisi
viimein siihen.
Vaikka korkein hallinto-oikeus muuttikin täysin aikaisemman Vaasan hallinto-oikeuden
ratkaisun, on tässä asiassa edeltävillä ratkaisuilla merkittävä ohjaava vaikutus
valituskäsittelyissä. Lisäksi valittajan näkemys saattaa jäädä heikoksi tai vaimeaksi, mikäli
valittaja ei anna vastaselitystä annettuihin vastineisiin.
Edellä olevan perusteella pidämme tärkeänä teidän etuun ja oikeuteen vaikuttavana tekijänä
lupakäsittelyssä vastaselityksen antamista tässä vaiheessa.
Vastaselityksen olemme valmiit tekemään tässä tilanteessa kokonaishintaan 2800 € alv. 0%.
Ystävällisin terveisin
Risto Reijonen
Suomen Pohjavesitekniikka Oy
puh. 040 500 3965.
Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että Reijonen laatii tarjouksen perusteella vastaselityksen
Tavase Oy:n vastineeseen.
Päätös: Esityksen mukaisesti
KN 6/2022
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Pääasiaratkaisu
Hallinto-oikeus, hyläten valitukset muutoin, muuttaa lupamääräyksiä 9 ja 42.
Valmisteluluvan täytäntöönpanon kieltäminen
Hallinto-oikeus hylkää vaatimukset valmisteluluvan täytäntöönpanon keskeyttämisestä.
Perustelu.t Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi, ei täytäntöönpanon keskeyttämistä
koskevien vaatimusten hyväksyminen ole tarpeen.
Muutoksenhaku
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan.
Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallintooikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 25.7.2022.

LAVA

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

Liitteet:

Liite 4. Hallinto-oikeuden ratkaisu

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että päätetään valitusluvan anomisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että anotaan valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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81 § Luopioisten kirkon maalämpö
Valmistelija:

Sari Janhunen

Esittelijä:

Sari Janhunen

Esittely:

KN 1/ 25.1. 2021 § 15
Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara
Esittely:
KN 10/2020
Perustetaan työryhmä miettimään lämmitysjärjestelmän muutosta Luopioisten kirkkoon.
Kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelusta on kysytty tarjousta Patrol Ky:ltä sekä
puhelimitse arviota Urpo Koivulalta AX-suunnittelusta. Parol Ky:n tarjous valmiille
suunnitelmalle ilman sähkösuunnitelmaa on 9300 euroa alv 0% ja Urpo Koivula tarjous
alustavalle suunnitelmalle 5000 euroa alv 0%. Tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia, koska EXsuunnittelun tarjous sisältää vain alustavan suunnitelman. Suunnitelma täytyy olla valmiina
siinä vaiheessa, kun jätetään energiamuodon vaihtoon liittyviä avustushakemuksia.
Energiamuodon muutokselle on mahdollista hakea avustusta Kirkkohallitukselta tai valtion
energia avustusta. Avustukseen voi laittaa toteutumisen ehdoksi avustuksen saamisen.
Maalämpö vaatii pääsulakkeiden koon kasvattamista ja siitä aiheutuu n. 1000 euron suuruinen
liittymismaksun korotus sekä tarvittava uusien kaapeleiden asennukseen liittyvät kaivuu ja
sähkötyöt.
Maalämpöön siirtyminen palvelisi pitkän tähtäimen suunnitelmaa kirkosta monitoimitilana.
Silloin kirkkoa pidettäisiin lämpöisenä koko ajan ja maalämmöllä se voitaisiin toteuttaa
kustannustehokkaasti ja hiilineutraalisti.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Liite 4 Tarjous Parol Ky
Liite 5 Tarjous EX-suunnittelu
Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että käynnistetään maalämpöön siirtymisen suunnittelu ja
hyväksytään Parol Ky:n tarjous.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
KN 6/22
Sari Janhunen on yrittänyt tavoittaa Luopioisten kirkon maalämmön suunnittelijaa Parol
Ky Kari Pekkolaista, mutta saanut 2.6.2022 tiedon että henkilö on menehtynyt syksyllä 2021.

LAVA

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

Liitteet:
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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82 § Taululahjoitus
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Leena Holopainen/Brummerin suvun perikunta lahjoittaa Pälkäneen seurakunnalle Väinö
Hämäläisen alttaritauluvesiväriluonnoksen aiheena helatorstai.
Ehtona on, että Pälkäneen seurakunta ei saa lahjoittaa tai myydä taulua eteenpäin, vaan sen on
pysyttävä Pälkäneen seurakunnan hallussa.

LAVA

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

Liitteet:

Liite 5 Lahjakirja

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että otetaan lahjoitus vastaan ja kiitetään lahjoituksesta lahjoittajia.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Tiedoksi Leena Holopaiselle

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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83 § Piispantarkastus 2023
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Piispa Matti Revon suunnitelmissa on piispantarkastus Pälkäneen seurakunnassa vuonna 2023.
Tampereen hiippakunnan piispantarkastuskäytännöistä löytyy lisätietoja piispan kotisivuilta
Piispantarkastus | Piispa Matti Repo
36fb6857-pt-ohje-2022-viimeisin.pdf (piispamattirepo.fi)
Sopisiko seurakunnallenne piispantarkastuksen ajankohdaksi pe-su 27.-29.10.2023?
Piispantarkastusprosessi alkaa starttipäivällä, jolloin piispa vierailee tarkastusseurakunnassa ja
osallistuu jumalanpalvelukseen seurakuntalaisena.
Jumalanpalveluksen jälkeen on seurakuntalaisille avoin piispantarkastusprosessin aloittava
tilaisuus.
Sopisiko Pälkäneen seurakunnan piispantarkastusprosessin starttipäiväksi sunnuntai 2.4.2023?
Toivomme pikaista vastausta ehdotettujen ajankohtien sopivuudesta, jotta
piispantarkastusprosessin aikataulut eri osapuolten kanssa saadaan sovittua.
Ystävällisin terveisin,
Sanna Ora-Tuominen
piispan sihteeri, hallintosihteeri
+358 50 573 3745
sanna.ora@evl.fi
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli
Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 Tampere

LAVA

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

Liitteet:
Päätösesitys:
Päätös:

Kirkkoherra esittää, että hyväksytään piispa Matti Revon esitys piispantarkastuksen
ajankohdasta.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Sanna Ora-Tuomiselle

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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84 § Ilmoitusasiat
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23/2022Videotallenteiden laulujen sanoitusten tekstittäminen – Kopioston
pilottisopimus
22/2022Syksyn 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi
21/2022Vaalikirjeen tilaaminen
20/2022Kirkon yleisten tietoturvamääräysten väliaikainen muutos
20/2022 liite 1Kirkon säädöskokoelma nro 158-2022 Kirkkohallituksen
väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
20/2022 liite 2Kirkon laintarkastustoimikunnan lausunto 4/2022, Väliaikainen
määräys tietoturvapolitiikasta
19/2022Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloussääntömallien päivitys
19/2022 liite 1Taloussääntömalli seurakuntayhtymä
19/2022 liite 2Taloussääntömalli seurakunta

Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Yleiskirje 7/2022 22.6.2022
Suorituslisän käyttöä koskeva yhteinen ohje evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille
Yleiskirje 6/2022 15.6.2022
Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn työajattomien
viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-ajan järjestämisestä
Yleiskirje 5/2022 14.6.2022
Muistutus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnasta
Yleiskirje 4/2022 26.4.2022
Lisäyksiä luottamusmieskursseihin
Tuomiokapitulin päätökset
Hannu Laukkonen DTAM/396/01.01.02/2021 29.05.2022
Pälkäneen seurakunta Kirkkoherra Jari Kemppaisen vuosiloma on 1.-29.6.2022 ja 17.28.8.2022, jolloin sijaisena on o.v.o Janne Vesto
§ 215 / 15.6.2022.Kangasalan rovastikunnan määräaikaisen lääninrovastin nimittäminen
Asianumero: DTAM/173/01.01.01/2022
Tuomiokapituli on 15.6.2022 päättänyt myöntää Seppo Jarvalle palkatonta virkavapautta
Kangasalan seurakunnan kirkkoherran virasta ajalle 1.8.2022- 31.7.2023. Jarva on pyytänyt,
että hänelle nimettäisiin sijainen lääninrovastin tehtävään virkavapaan ajalle. Pälkäneen
seurakunnan kirkkoherra Jari Kemppainen on antanut suostumuksen, että hänet voidaan
määrätä Kangasalan rovastikunnan lääninrovastin sijaiseksi mainitulle ajalle. Seppo Jarva on
nimitetty Kangasalan rovastikunnan lääninrovastin virkaan 31.12.2022 saakka. Siksi Jari
Kemppaisen sijaismääräys voi olla tämän vuoden loppuun saakka.
Esitys Tuomiokapituli päättää, että Kangasalan rovastikunnan lääninrovastin sijaisena oman
viran ohella toimii kirkkoherra Jari Kemppainen ajalla 1.8.- 31.12.2022.
Päätös esityksen mukaisesti.
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Viranhaltijapäätökset ajalta
11.5.-6.7.2022 Liite 6
Muut asiat:
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto
21.7.2022 klo 17 Tommolan kappelin edustalla.
8.8.2022 klo 17 Pälkäneen pappila tai Haltian pappila.
5.9.2022 klo 17 Pälkäneen seurakuntatalo
Kirkkovaltuusto
Seminaaripäivä 18.9.2022 klo 10 Messu ja seminaari Pälkäneen seurakuntatalolla
Kunta on kutsunut seurakunnan neuvotteluun 20.7. klo 13 teknisen puolen hankkeista.
Neuvotteluun osallistuvat Kemppainen, Peltonen ja Saarinen.
Keskusteltiin kiviaidan korjaajasta.
Vaalien asiamiehinä on Marja Aho ja Kirsi Koponen
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

85 § Oikaisuvaatimusohjeen antaminen
Esittely:

Kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestä tehdään oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista (KL 24:9,1)
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta
(KL 24:5)
Tarkemmat ohjeet pöytäkirjanlopussa olevassa oikaisuvaatimusohjeessa

Päätösesitys:

Hyväksytään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

86 § Kokouksen päättäminen
Päätösesitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Klo 19.51.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pälkäneen seurakunta
Kirkkoneuvosto
14.7.2022 § 85

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi
tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 72,73,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86.
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: 75,79
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. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on
jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai
sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
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4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset
kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
–

60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

–

150 000 € (rakennusurakat);

–

400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

–

300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

–

500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Postiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
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päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä 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 perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3 HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi
tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan
hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Pälkäneen seurakunta
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Postiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. 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
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millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön
hallussa.

4 VALITUSOSOITUS
a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Puhelin: 010 36 42200
Telekopio: 03-622 3269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Tampereen hiippakunnan hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 TAMPERE
Postiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 TAMPERE
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
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Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika 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,
jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
b) Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista
tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 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.
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 voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta 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.
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Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
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. Sähköinen
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

6 / 2022

Pvm 14.7.2022
Kello 17.00
Sivu 23/23
Paikka: Luopioisten hautausmaa ja
seurakuntakeskus

viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7,
8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun
oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja
markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on
vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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