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YHTEENSÄ
Juhani Järvinen, kirkkovaltuuston pj x
MUUT OSALLISTUJAT Henri Lehtola, kirkkovaltuuston vpj x
Janne Vesto, kappalainen poissa
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila
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ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja Kirsi Urkko

Pöytäkirjanpitäjä Kristel Muru-Tanila

Pvm 23.4.2018

Pvm 23.4.2018

Matti Huomo

Katja Huuhtanen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.4.2018
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
18.4. / 2018

− 9.5 / 2018 välisenä aikana (vähintään 14 päivää).

Todistaa Pälkäneen
Kirkkoherranvirastossa
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
TILINPÄÄTÖSKERTOMUS JA MUISTIO
TIETOSUOJAVASTAAVAN VALINTA
SEURAKUNTAVAALIALUE
VAALILAUTAKUNTAN ASETTAMINEN JA PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
KIRKKOJÄRJESTYKSEN LUKU 23 § 2 MUKAISEN ILMOITUKSEN JULKAISEMINEN VUODEN 2018
SEURAKUNTAVAALEISSA
KESÄN 2018 KIRKKOKOLEHDIT
ILMOITUSASIAT
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Alkuhartaus:
Kirsi Urkko piti alkuhartauden aiheesta Turkin ”Toivoa naisille” toiminnasta. Virsi 600
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

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 18.4.2018.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Esittely:
Päätösesitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Esittely:
Päätösesitys:

Päätös:
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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 24.4.2018 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Pöytäkirja asetetaan nähtäville esityksen mukaisesti. Kopiot sekä seurakuntatalolle että
seurakuntatoimistolle
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

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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TILINPÄÄTÖSKERTOMUS JA MUISTIO
Esittely:

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustolle
Olemme tarkastaneet Pälkäneen seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja
niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.
Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja
taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat
tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
ja määräysten mukaisesti.
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon
lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden
saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten
ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita,
sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei
tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.
Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.
Seurakunnan tilinpäätös on 10 562,86 euron jaksotusvirhettä lukuun ottamatta laadittu
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa
muilta osin oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta
kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Pälkäneellä 26.3.2018
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
tilintarkastusyhteisö
Martin Slotte
JHT, HT
Muistio
Vastaanottaja Pälkäneen seurakunta
Lähettäjä JHT, HT Martin Slotte
Tiedoksi Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
Pvm 26.3.2018
Viite Pälkäneen seurakunta 260318.docx
Tilinpäätös 2017
Pälkäneen seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös on tarkastettu 7.2.2018 ja 26.3.2018.
Lopputarkastuksessa 26.3.2018 kävi ilmi asianajotoimiston lasku, joka suoriteperiaatteen
mukaan kuuluu vuodelle 2017 mutta on kirjattu vuodelle 2018.
Asianajotoimisto Facta Oy:n lasku (nro 6137) on kirjattu Kirkon Palvelukeskuksen
järjestelmään 26.2.2018 kun vuosi 2017 on ollut suljettuna. Laskun loppusumma sisältäen
arvonlisäveron on 10 562,86 euroa. Lasku koskee vuonna 2011 paljastuneita
Pöytäkirjan tarkastajien
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monitoimilaitesopimusten väärinkäytöksiä ja niihin liittyviä oikeudenkäyntejä. Laskulla
laskutettu työ on tehty vuoden 2017 aikana.
Jos edellä mainittu lasku olisi kirjattu vuodelle 2017 suoriteperiaatteen mukaisesti, tilikauden
2017 tulos olisi ollut 10 562,86 euroa pienempi ja seurakunnan oma pääoma vastaavasti
pienempi.

Päätös:

Pälkäneellä 26. päivänä maaliskuuta 2018
Martin Slotte
JHT, HT
Merkitään tiedoksi, annetaan allekirjoitettu ja tilintarkastettu toimintakertomus
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 4 / 2018

Pvm 23.4.2018
Kello 17.00
Sivu 6/17
Paikka: Pälkäneen srk-talo

TIETOSUOJAVASTAAVAN VALINTA
Esittely:

Vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen on valittu Tampereen IT-alueen tietosuojavastaavaksi.
Jokaisen seurakunnan on syytä vielä erikseen nimetä tietosuojavastaava kirkkoneuvostossa tai
ainakin todeta se siellä. IT-alueen seurakunnilla on mahdollisuus nimetä tietosuojavastaavaksi
koko alueen tietosuojavastaava Jukka Nyrhinen.
Tosiasiallinen vastuu vastuullisesta henkilötietojen käsittelystä on jokaisella seurakunnalla.
Jukka Nyrhisen asiantuntemus on kuitenkin hallinnollisesti Pälkäneen seurakunnan
käytettävissä.

Päätös:

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen määräyksiä on noudatettava viimeistään 25.5.2018
alkaen.
Talouspäällikkö esittää, että vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen Tampereen
seurakuntayhtymän IT-alueelta valitaan Pälkäneen seurakunnan tietosuojavastaavaksi
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet

Tiedoksi Jukka Nyrhiselle

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Päätösesitys:
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SEURAKUNTAVAALIALUE
Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2018
Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka
tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Jos
seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, tulee
seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä
tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa
ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.
Seurakunnissa, joita koskee seurakuntajaotuksen muutos 1.1.2019 alkaen, voidaan
äänestysalueisiin jakautuminen tehdä vain noudattamalla nyt voimassa olevia seurakuntarajoja.
Äänestysalueisiin jakautuminen ja seurakunnan yhteyshenkilö tulee ilmoittaa
kirkkohallitukseen Satu Kettuselle sähköpostitse (satu.kettunen(at)evl.fi) huhtikuun loppuun
mennessä. Äänestysalueisiin jako toteutetaan muodostamalla Kirjuriin digitoidut
äänestysalueet. Seurakunnan, joka haluaa toteuttaa äänestyksen äänestysalueittain, tulee piirtää
alueiden rajat Kirjuriin 31.5.2018 mennessä. Äänestysalueiden nimien tulisi olla
mahdollisimman lyhyitä ja ne kirjataan järjestelmään mahdollisuuksien mukaan sekä suomen
että ruotsin kielellä. Nimeämisestä annetaan tarkemmat ohjeet Kirjurissa. Mikäli seurakunta
ei ole jakautunut äänestysalueisiin, seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain
yksi äänestyspaikka.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta asetetaan, jotta
vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan
valita tarpeellinen määrä jäseniä.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunnan alue jaetaan
äänestysalueisiin.
Kirkkolain 23:19§ 2.mom.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen
tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon
vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Kirkon vaalijärjestys 2:4§ Vaalilautakunta ja keskusvaalitoimikunta (osittain)
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä,
että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin
päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta
säädetään.

Päätös:

KN 1/2018 § 11
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan. Esitetään, että seurakunta jaetaan
kahteen äänestysalueeseen: emäseurakunta ja kappeliseurakunta vanhaa seurakuntarajaa
noudattaen postinumeroittain.
Esitetään, että seurakunta jaetaan kahteen äänestysalueeseen: emäseurakunta ja
kappeliseurakunta vanhaa seurakuntarajaa noudattaen postinumeroittain
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
Esittely:

Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuusto toimikaudelle
2019-2022. Ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 ja varsinainen vaalipäivä 18.11.2018.
Aiemmista vaaleista poiketen ennakkoäänestys pidetään tiistaista lauantaihin, ei maanantaista
perjantaihin. Varsinainen vaalipäivä on marraskuun kolmantena, ei toisena sunnuntaina.
Vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolaissa ja kirkon vaalijärjestyksessä. Kirkolliskokous on
päättänyt marraskuussa 2017 ehdottaa muutoksia kirkkolakiin. Eduskunta vahvistanee
lakimuutokset kevään 2018 aikana. Aiemmista vaaleista poiketen kirkkoherran kuuluminen
vaalilautakuntaan ei olisi välttämätöntä. Ehdokkaana oleva henkilö tai hänen säädöksissä
mainittu läheisensä ei voisi toimia vaalilautakunnassa, vaan hänen sijaansa on kutsuttava
varajäsen.
Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2018
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa
viimeistään 31.5.2018.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan
aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin
laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa
vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on
edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty
varajäsen.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta
äänestysalueella.
Vaalilautakuntaa asetettaessa on syytä huomioida sekä voimassaolevan että ehdotetun lain
säädökset.
Kirkon vaalijärjestys 2:4§ Vaalilautakunta ja keskusvaalitoimikunta
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden
toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Voimassaoleva kirkkolain 23:19§ 1. mom.
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa
vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään
yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat
jäsenten sijaan.
Kirkolliskokouksen ehdotus kirkkolain 23:19§ 1. momentiksi
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa
vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään
yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat
jäsenten sijaan.

Kirkolliskokouksen ehdotus uudeksi kirkkolain 23:19§ 4.momentiksi
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää
henkilöä.
Pöytäkirjan tarkastajien
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Kun ehdokasasettelu ei vielä ole valmis vaalilautakuntaa asetettaessa, on suositeltavaa, että
vaalilautakuntaan valitaan riittävä määrä varajäseniä. Tällöin vaalilautakunnan kokouksiin
saadaan riittävä määrä esteettömiä jäseniä siinäkin tapauksessa, että osa vaalilautakunnan
jäsenistä tulee esteellisiksi sen myötä, että hän tai hänen läheisensä on asettunut ehdolle
vaaleissa.

Päätösesitys:

Valinnassa on huomioitava kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan ja
lisäksi vähintään neljä jäsentä. Valinnassa on huomioitava kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että
toimielimeen valitaan sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan vähintään yhtä monta
varajäsentä, kuin on varsinaisia jäseniä, ja asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, missä he
tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Valinnassa on huomioitava kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä,
että toimielimeen valitaan sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen

Muutoksenhaku:

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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KIRKKOJÄRJESTYKSEN LUKU 23 § 2 MUKAISEN ILMOITUKSEN
JULKAISEMINEN VUODEN 2018 SEURAKUNTAVAALEISSA
Esittely:

Päätösesitys:

Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu useiden kuulutusten julkaiseminen. Kirkkovaltuuston on
syytä päättää siitä, missä sanomalehdessä tai –lehdissä kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan.
KJ 23:2 mom 2
Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö.
Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen julkaisemisen
tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallistai seurakuntalehdessä.
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee Sydän Hämeen lehden julkaisuksi, jossa määrätyt
vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen,

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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nimikirjaimet
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KESÄN 2018 KIRKKOKOLEHDIT
Esittely:

Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon
ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto
tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja
syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.
Kirkkohallitus päätti vuoden 2017 tapaan myöskin vuodelle 2018, että suomenkieliset
hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole
erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen
täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä tapahtuvasta
kolehdin kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen:
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä
kolehteja on voitu siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu
seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen
päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää
paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on
haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin
kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä.
Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta ilmoitetaan
kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä osoitteeseen terhi.kiuru@evl.fi
Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän
jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan
mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava
määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.
Kirkkohallituksen täysistunto on vuonna 2011 antanut tätä koskevan ohjeen. Ohje on luettavissa
kolehteja koskevasta yleiskirjeestä 19/2011 Sakastin internetsivuilta.

su 6.5.

5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai)
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla
retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien,
hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n
kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 142, 00121 Helsinki, FI19 5780 3820 0907
43.

to 10.5.

Helatorstai
Korotettu Herra
Oman seurakunnan nuorisotoiminnalle
su 13.5.

6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän Hengen odotus
Elina ja Juha Lindin tekemälle lähetystyölle Nepalissa ja Pakistanissa Suomen
Lähetysseuran kautta, seurakunnan oma kohde.
la 19.5.
su 20.5.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Helluntaiaatto
Tule, Pyhä Henki
Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 4 / 2018

Pvm 23.4.2018
Kello 17.00
Sivu 12/17
Paikka: Pälkäneen srk-talo

Seurakuntatyöhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen
Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
https://suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut
su 27.5.

Pyhän Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala
Tampereen kirkkomusiikkipiirille

su 3.6.

2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen,
Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 10.6.

3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Seurakunnissa tehtävän nuoriso-, erityisnuoriso- ja rippikoulutyön tukemiseen
ja kehittämiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A,
00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 204 20181.

su 17.6.

4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Oman seurakunnan nuorisotoiminnalle
la 23.6.

Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Tien raivaaja
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa
Kirkon diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus,
Eteläranta 8, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 24.6.

5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 1.7.

Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Lähetystyölle, hiippakunnan nimikkolähettien Sakari ja Päivi Löytyn työn tukemiseen
Namibian ev.lut. kirkossa, Suomen Lähetysseuran kautta
su 8.7.

7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Ihmiskaupan vastaiseen työhön Mekong-alueella Suomen Lähetysseuran
kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: https://suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut

su 15.7.

Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus
Luopioisten kappeliseurakunnan toiminalle, kappelineuvoston päättämään kohteeseen
su 22.7.

9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon
tilalle. Ylivieskan seurakunta, Terveystie 11, 84100 Ylivieska, FI16 8000 1200
8620 28.

su 29.7.

10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Vanhan kirkon suojeluyhdistykselle rauniokirkon korjaamiseen

su 5.8.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

11. sunnuntai helluntaista
Huomioitavaa
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Etsikkoaikoja
Oman seurakunnan nuorisotoiminnalle
su 12.8.

12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten
tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyön tukemiseen sekä nuorten
aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja,
FI73 2103 3800 0055 77.

su 19.8.

13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Japanin evankelis-luterialisen kirkon Tokion uusiin toimitiloihin Suomen
Luterilaisen Evankeliumiyhdistys ry:n kautta. Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.

su 26.8.

14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL
210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 2.9.

15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 9.9.

16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito
Hengellisen matkakumppanuuden ja hengellisen ohjauksen tukemiseksi hiippakunnan
seurakunnissa
su 16.9.

17. sunnuntai helluntaista
Jeesus antaa elämän
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen
diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta. Suomen
Merimieskirkko ry, Albertinkatu 2 B, 00150 Helsinki, FI69 1014 3000 2126
27.

su 23.9.

18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus
Lähetystölle Seija Freasin opiskelijatyön tukemiseen Ranskan Marseillessa Kansanlähetyksen
kautta.
su 30.9.

Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Lapsi- ja perhetyöhön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen
Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki,
FI47 1574 3000 0014 77, viite 202 20187.

Päätösesitys:

KN 9:7§ Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä jumalanpalvelusta, kirkollista
toimitusta, kirkon, siunauskappelin tai kappelin käyttöä taikka seurakunnan päätettävissä olevia
kolehteja koskevasta kysymyksestä, asia on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi
Hyväksytään kirkkoherran laatima kolehtisuunnitelma kesäkaudelle 2018

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
8/2018 Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit
7/2018 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille, seurakunnille
ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
7/2018 liite Kirje Kirkkohallitus OPH
6/2018 Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Yleiskirje A2/2018
Kirkon virka- ja työehtosopimus 2018–2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yleistä
Yleisen palkkausjärjestelmän palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset
Ylimmän johdon palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset
Palkantarkistukset tuntipalkkajärjestelmässä
Muita tarkistuksia
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen tekstimuutokset
Eräät muut sopimusmuutokset

Tuomiokapitulin kirjeet:
Muut asiat:
Viranhaltijapäätökset ajalta 10.3. - 17.4 2018 liitteessä 1
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto: 28.5. klo 17 Juhani Järvisellä, Räätälintiellä Iltasmäessä

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto: 7.5. klo 18.30 Luopioisten seurakuntakeskuksessa,
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku:

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
Esittely:

Päätösesitys:

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
Hyväksytään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Pälkäneen seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä 23.4.2018 Pöytäkirjan pykälä 55

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
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: 43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56.

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 49,53.

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
Pöytäkirjan pykälät: 9
4. hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
5. 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 mom. 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 1.
Pöytäkirjan pykälät:

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
Telekopio: 03-5342689
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 49,53.

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.
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

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja
käyttöoikeusurakat)
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HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muihin hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuihin tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle
kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
• Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Postiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Telekopio: 03-5342689
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

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
Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

• Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli,
• pöytäkirjanpykälät:
Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE
Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE
Telekopio: 03-238 1150
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
• Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Hankintavalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitus on tehtävä kirjallisesti 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).

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 4 / 2018

Pvm 23.4.2018
Kello 17.00
Sivu 17/17
Paikka: Pälkäneen srk-talo

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.
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhaku-ajan
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

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.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia
hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella 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 (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja
markkinaoikeudessa 2 000 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

