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PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila
MUUT SAAPUVILLA OLEVAT § 99 aikana puutarhuri Asta Forsström ja Eija Lankinen kappelineuvoston jäsenenä.
KÄSITELLYT ASIAT ( §§ ) 94 § - 109 §
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja Jari Kemppainen

Pöytäkirjanpitäjä Kristel Muru-Tanila

Pvm 16.7.2019

Pvm 16.7.2019

Kirsi Saarinen

Paula Suksia

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.7.2019
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
11.7. / 2019

− 1.8 / 2019 välisenä aikana (vähintään 14 päivää).

Todistaa Pälkäneen
Kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

1.8 / 2019 Jari Kemppainen, kirkkoherra
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAN KATSELMUS
NUORISOTYÖN TILANNE, MUISTIO 7.2.2019
LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNNAN ALUEEN HAUDANKAIVUUT JA URAKOINTI
HAUTAMUISTOMERKKIEN JA REUNAKIVIEN SIIRTÄMINEEN HAUTAUKSEN YHTEYDESSÄ
TALOUSPÄÄLLIKÄN VIRKAVAPAA
TALOUSTOIMISTON TYÖJÄRJESTELYT ALKAEN 1.8.2019
LIITTYMINEN TAMPEREEN ALUEKESKUSREKISTERIIN
VEHONIEMEN-ISOKANKAAN HARJUALUEEN TEKOPOHJAVESILAITOKSEN TUOTANTOALUEEN
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.
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 11.7.2019.

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 Kirsi saarinen ja Paula Suksia.

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 18.7.2019 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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LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAN KATSELMUS

Mukana puutarhuri Asta Forsström ja kappelineuvoston edustajana Eija Lankinen.
Esittely:
KN 8/2018 § 109
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7/2018 suorittanut Luopioisten hautausmaakatselmuksen.
Katselmuksessa oli mukana asiantuntijana kesän ajan hautausmailla lähiesimiehenä toiminut
kausipuutarhuri Vaula Tanner.
Aluksi käytiin läpi yleisiä huomioita:
- Työntekijöitä on ollut kummallakin hautausmaalla liian vähän. Puutarhurin arvio on,
että kummallakin hautausmaalla pitäisi olla kaksi kausityöntekijää ja kolme
lyhytaikaisempaa kesätyöntekijää. Varsinkin sairaslomien aikana työväkeä on ollut
liian vähän. Kuivana kesänä suurin osa työpanoksesta on mennyt kasteluun
kummallakin hautausmaalla muun hoidon kustannuksella (nurmikot, pensasaidat)
- Tommolan hautausmaalla on keskialueella siirrytty letkukasteluun. Luopioisissa kaikki
kastelu tapahtuu kastelukannuilla, joka on fyysisesti raskasta ja kastelu ei ole yhtä
tehokasta.
- Tommolassa edelleen ongelmana varaston edusta, sateella koko alue on lammikko.
- Työkalutasapaino: Luopioisissa kohtuulliset välineet, Tommolassa työkaluja liian
vähän.
Luopioisten hautausmaa:
- Työväkeä on ollut liian vähän
- Hautausmaalle on saatu uudet kasteluvesialtaat – kaivonrenkaat
- Varsinkin Luopioisten hautausmaalla on ongelmana härmä
- Vedenpaine kastelupisteillä alhainen. Sekin omalta osin estää letkukasteluun
siirtymistä.  hautausmaalla on havaittu putkivuoto, Ari Järvinen on yrittänyt
paikallistaa sitä.
- III-alueen kastelupisteen vieressä laho kaivonkansi
- Vanhalta hautausmaalta pitäisi kaataa kaulatut haavat. Uusimmalla puolella on
pystyynkuivuva koivu.  metsuri
- Varastossa on penkkejä. Niitä voisi talvihommina kunnostaa.  Työpaja?
- Työntekijöille tarvitaan lukittavat kaapit.
Katselmuksen yhteydessä todettiin, että hautausmaa on yleisilmeeltään siisti. Todettiin härmää
jopa nurmikossa. Härmä on nopeasti leviävä sienitauti, jonka torjuminen hautausmaalla on
kyseenalaista. Torjunta-aineen käyttö edellyttää kasvinsuojelututkinnon suorittamista.
Todettiin, että huonokuntoiset raja-aidat voisi poistaa.
Todettiin kirkon portaikon kauniit istutukset. Todettiin myös, että ”naistenovelle” johtava kaide
on pidettävä kasvillisuudesta vapaana, jotta kaiteeseen tarttuminen olisi helpompaa.
Päätösesitys:
Päätös:
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Selvitetään mahdollisuutta ostaa suunnittelupalvelua naapuriseurakuntien puutarhureilta.
Suoritetaan Luopioisten hautausmaan katselmus, sihteeri toimittaa muistion seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.
Suoritettiin Luopioisten hautausmaan katselmus. Sihteeri toimittaa muistion seuraavaan
kokouksen.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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NUORISOTYÖN TILANNE, MUISTIO 7.2.2019

Esittely:

Nuorten vastuuryhmän muistio 7.2.2019:
Nuorten kanssa kun ollaan tekemisissä Some työ kuuluu nuorisotyöhön ja siihen pitää
panostaa. Pitäisi nimetä nuoria vastuuhenkilöiksi ja tekemään. Ideoitiin nuorten iltoja
nuokkarille vapaaehtoisten voimin. Yksi ilta ensin.
Rippikoulun Arviointiin. RKS 2017 toimii ja vietiin käytäntöön.
Vastuuryhmä on sitä mieltä, että edellistä nuorten vastuuryhmää olisi pitänyt kuulla
ennen päätöstä nuoriso-ohjaajan viran täyttämättä jättämistä.

Päätösesitys:

Vastuuryhmän mielestä nuorisotyön asema on tällä hetkellä epäselvä, jäsentymätön ja
resursseja liian vähän. Tämä johtuu nuoriso-ohjaajan puuttumisesta. Pitäisi käydä
neuvostossa läpi mitä asioita nuorisotyössä jatkossa tehdään. Tavoitellaanko, että tulee
mukaan nuoria toimintaan vai ei. Pitäisi tehdä seurakunnan linjaus, että miten täällä
tehdään nuorisotyötä. Pitäisi tiedottaa vanhemmille, että tarvitaan vapaaehtoisia..
Selkeä lista hommista vapaaehtoisille. Ruksi ruutuun. Autorinki vanhemmista
kuskaamaan nuoria Kangasalle nuorten iltoihin ja tapahtumiin.
Käydään keskustelu nuorisotyön tilanteesta

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNNAN ALUEEN HAUDANKAIVUUT JA
URAKOINTI

Esittely:

Luopioisten seurakunnalla ja urakoitsija Ari Järvisellä on ollut toistaiseksi voimassa oleva
sopimus haudankaivuista ja koneurakoinnista. Kirkkoneuvoston päätöksellä on hintoja
muutettu viimeksi vuonna 2015.

Luopioisten seurakunta on liittynyt jo 2007 Pälkäneen seurakuntaan ja sopimus päivitettiin
kirkkoneuvoston toimesta vuonna 2015. Ari Järvisellä on tällä hetkellä paras Luopioisten
hautausmaan tuntemus. Seurakunnalla ei ole henkilöstöresurssia opastamaan ja ohjeistamaan
haudankaivuuta, joten tällä hetkellä palvelun julkinen kilpailuttaminen ei ole mahdollista ja
tarkoituksenmukaisinta on pyrkiä sopimukseen suorahankinnalla
(Laki julkisista hankinnoista §5
13) suorahankinnalla hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisematta
hankintailmoitusta valitsee menettelyyn mukaan yhden tai usean toimittajan, jonka kanssa
hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen ehdoista;)
Talouspäällikkö esittää, että päivitetään haudankaivuu- ja koneurakointisopimus Ari Järvisen
kanssa valtuustokauden loppuun saakka (2019-2022).
Päätösesitys:

Liite 1 Sopimusluonnos ja hinnasto
Päivitetään haudankaivuu- ja koneurakointisopimus Ari Järvisen kanssa vuosille 2019 - 2022

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).

Kati Pinola poistui 20.07 pykälän 101 aikana
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HAUTAMUISTOMERKKIEN JA REUNAKIVIEN SIIRTÄMINEEN HAUTAUKSEN
YHTEYDESSÄ

Esittely:

Päätösesitys:

Päätös:
Muutoksenhaku:

Pälkäneen seurakunnassa hautakivien siirron tarvetta on katsottu tapauskohtaisesti ja isot kivet
on velvoitettu poistamaan ennen haudankaivuuta. Seurakunnan työntekijöillä ei kuitenkaan ole
riittävää teknistä tietämystä kivien siirron vaikeusasteen arvioimiseen. Selkeintä olisi, että
omaiset hoitaisivat aina muistomerkkien ja reunakivien siirrot ennen hautausta, jolloin
omaisille jää vapaus valita työtä suorittamaan kiviliike tai seurakunnan urakoitsija.
Seurakunnan urakoitsijoiden koneet eivät välttämättä riitä isoimpien kivien siirtoon.
Pälkäneen ja Luopioisten hautausmailla voi ehdoton vaatimus osoittautua omaisille
kohtuuttomaksi. Talvisin haastetta lisää sulattaminen. Ratkaisu voisi olla, että omaisia
kehotetaan siirtämään hautakivi pois ennen hautausta (usein haetaan kaiverruksien takia pois).
Jos hautakiveä ei ole siirretty pois ennen hautausta, seurakunnan urakoitsijat siirtävät
hautakiven pois ja hautauksen jälkeen paikalleen, mutta seurakunta ei vastaa mahdollisesti
kiville aiheutuvista vahingoista. Erityisen isojen hautamuistomerkkien siirrosta vastaavat aina
omaiset. Seurakunta siirrättää aina reunakivet tarpeen mukaan.
Talouspäällikkö esittää, että 1.8.2019 siirrytään käytäntöön, jossa omaiset siirtävät itse
valitseman kiviliikkeen palveluja käyttäen hautakivet pois viimeistään hautausta edeltävällä
viikolla. Muussa tapauksessa seurakuntaa siirtää hautakiven hautauksen ajaksi syrjään ja
myöhemmin paikalle, mutta ei vastaa kivelle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Erityisen
isojen hautamuistomerkkien siirrosta vastaavat aina omaiset.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 6 / 2019

Pvm 16.7.2019
Kello 18.00
Sivu 8/17
Paikka: Luopioisten hautausmaa/
Luopioisten srk-keskus

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKAVAPAA

Esittely:

Päätösesitys:
Päätös:
Toimenpiteet:

Talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila on valittu alkaen 1.8.2019 Janakkalan talouspäällikön
virkaan. Talouspäällikkö hakee koeajan ja irtisanomisajan mittaista virkavapaata ajalle
1.8.2019-31.3.2020
Kirkkoherra esittää virkavapaan myöntämistä Kristel Muru-Tanilalle talouspäällikön virasta
1.8.2019-31.3.2020.
Talouspäällikkö poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteeriksi valittiin Kirsi Urkko. Leena Eerola
saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 20.19. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
Leena Eerola saapui kokoukseen pykälän 103 käsittelyn aikana klo 20.19.
Muutoksenhaku:
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TALOUSTOIMISTON TYÖJÄRJESTELYT ALKAEN 1.8.2019

Esittely:

Talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila siirtyy alkaen 1.8.2019 päätoimisesti Janakkalan
seurakunnan talouspäälliköksi.

Päätös:

Jos kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikölle virkavapaata ajalle 1.8.2019-31.3.2020,
talouspäällikkö esittää seuraavaa työjärjestystä:
1. talouspäällikön tehtävää hoitaa Sari Janhunen vt. talouspäällikkönä. Hänen tehtäviin
jää operatiivinen johtaminen ja kirjanpito. (talouspäällikön palkkaus 90%)
2. nykyinen talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila hoitaa kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston kokousten valmistelut ja sihteerin tehtävät, osallistuu talousarvion ja
tilinpäätöksen laadintaan ja osallistuu tilintarkastuksiin. Jotta kaikki tunnukset
Pälkäneen seurakunnan järjestelmiin pysyvät yllä, jätetään voimaan talouspäällikön
virasta Pälkäneen seurakuntaan 10%. Kokoukset hoituvat joka tapauksessa työajan
ulkopuolella.
3. Iris Marsi jatkaa ainakin 31.3.2020 saakka Pälkäneen seurakunnan palveluksessa.
Hänen tehtäviin lisätään taloussihteerin tehtäviä, pääasiallisesti palkanlaskenta. Iris
Marsi hoitaa vuoden loppuun myös virkatodistusten ja sukuselvitysten tekemisen,
kunnes Pälkäneen seurakunta siirtyy 1.1.2020 osaksi Tampereen alueellista
keskusrekisteriä. (taloussihteerin palkkaus 95%, työsuhteinen). Keskusrekisterin
siirron jälkeen on mahdollista tarkastaa työaikaa, toisaalta hautausmaan rekisterin
tallennus ja tarkastus olisi tehtävä pikapuolin.
4. Toimistosihteeri Sanna Rautio palaa työvapaaltaan 16.8.2019. Häneen työnkuvaan
tulee kirkkoherranviraston asiakaspalvelu sekä Pälkäneellä että Luopioisissa,
puhelinvaihteen hoitaminen ja hautalaskutus. (Palaa omaan palkkaukseen, 55%
työaika = 20 tuntia per viikko, mikä edellyttää viraston aukioloajan supistamista
päivittäin yhdellä tunnilla)
Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvostolle työjärjestelyn hyväksymistä määräaikaisesti
31.3.2020 saakka, jolloin arvioidaan työvoiman tarve ja henkilöstön jaksaminen uudestaan.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

tiedoksi työntekijöille.

Muutoksenhaku:

Hallintolainkäyttölaki § 5: Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee
tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

Päätösesitys:
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LIITTYMINEN TAMPEREEN ALUEKESKUSREKISTERIIN

Esittely:

Hei!

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Tampereen aluekeskusrekisteriin olisi liittymässä vuoden 2020
alusta lukien 11 uutta seurakuntaa:
Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna-Vanaja, Ikaalinen, Janakkala, Kalvola, Loppi,
Pälkäne, Tammela ja Ypäjä.
Lämpimästi tervetuloa mukaan yhteiseen työhön!
Hallinnollinen prosessi Tampereen puolelta lähtee liikkeelle Tampereen seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta to 22.8.
Tuon kokouksen jälkeen seurakunnille lähetetään virallinen sopimusehdotus,
joka on varmaankin sisällöltään samanlainen kuin tämän viestin liitteenä oleva sopimus.
Siinä yhteydessä elokuussa lähetetään myös alustava kustannuslaskelma.
Aluekeskusrekisterin budjetti vuodelle 2019 osoitti summaa 2,78 eur/seurakunnan jäsen.
Vuoden 2020 budjetissa summa on joko sama tai hieman pienempi.
Tällä hetkellä arvio tulevan vuoden budjetista osoittaa summaa 2,64 eur/seurakunnan jäsen.
Seurakuntia pyydetään tuon 22.8. jälkeen tekemään päätös liittymisestä
Tampereen aluekeskusrekisteriin. Asia pitää päättää kirkkovaltuustossa
(yhtymään kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvostossa).
Toivon, että pystyisitte aikatauluttamaan syksyn kokoukset siten, että
saisimme päätöksenne Tampereelle mahdollisimman pian.
Sopimuksen mukaan Tampereen yhteinen kirkkoneuvosto voi hyväksyä uusia
asiakasseurakuntia
aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän esityksestä. Yhteistyöryhmän kokous on sovittu
pidettäväksi ke 25.9. Jos seurakunnan päätös ei ehdi tuohon yhteistyöryhmän kokoukseen,
sen olisi hyvä olla Tampereella viim. pe 4.10. Silloin Tampereen YKN voi hyväksyä
liittyjät to 10.10.
Pyydän teitä ilmoittamaan 9.8. mennessä, milloin seurakunnassanne on
kirkkoneuvoston ja -valtuuston (tai seurakuntaneuvoston) ko. kokoukset.
Ainakin yhdessä seurakunnassa kirkkoneuvoston kokous on jo ennen 22.8.
Siellä kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle ehdotuksen aluekeskusrekisteriin liittymisestä
ennakoiden Tampereelta tulevaa pyyntöä. Tämä siksi, että kirkkovaltuusto
voi tehdä päätöksen toivotulla aikataululla eikä kirkkovaltuusto toisaalta
joudu pitämään ylimääräistä kokousta tämän asian vuoksi.
Mahdollinen päätösponnen sanamuoto kirkkovaltuuston (tai srk-neuvoston) kokoukseen voisi
käsittääkseni olla esim.
1. päättää, että XXX:n seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 lukien
2. päättää hyväksyä sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä
3. valtuuttaa kirkkoherra N.N.:n allekirjoittamaan ko. sopimus
4. päättää valita kirkkoherra N.N. varsinaiseksi ja toimistosihteeri/talouspäällikkö/talousjohtaja
N.N. varajäseneksi Tampereen
aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.-31.12.2020
Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaan mielelläni palattuani kesälomalta, jota vietän 21.6.-28.7.
Yhteistyöterveisin
Kari Salonen
rekisteripäällikkö, Tampereen aluekeskusrekisterin johtaja
PL 226, 33101 Tampere
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040 8048701
kari.salonen@evl.fi
tampereenseurakunnat.fi/aluekeskusrekisteri

Päätös:

Liite 2 Sopimusluonnos
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1. päättää, että Pälkäneen seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 lukien
2. päättää hyväksyä sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä
3. valtuuttaa kirkkoherra Jari Kemppaisen allekirjoittamaan ko. sopimus
4. päättää valita kirkkoherra Jari Kemppaisen varsinaiseksi ja toimistosihteeri Sanna Rautio.
varajäseneksi Tampereen
aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.-31.12.2020
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Seuraavaan kirkkovaltuustoon

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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VEHONIEMEN-ISOKANKAAN HARJUALUEEN TEKOPOHJAVESILAITOKSEN
TUOTANTOALUEEN TUA3 RAKENTAMINEN SEKÄ VALMISTELULUPA,
KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN OSITTAIN PALAUTTAMA ASIA, PÄLKÄNE

Esittely:

Hakemus koskee Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien yhteistyönä toteutettavaksi
suunniteltua tekopohjavesilaitosta, joka sijoittuu Vehoniemen ja lsokankaan harjualueille
Kangasalan kaupungissa ja Pälkäneen kunnassa. Tekopohjavesilaitoksen tarkoituksena on
turvata Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien talousveden hankinta pitkällä aikavälillä.
Tämä hakemus koskee tekopohjavesilaitoksen Pälkäneellä sijaitsevaa tuotantoaluetta TUA3.
Tavase Oy:llä on vireillä erillinen hakemus koskien Kangasalalla sijaitsevia tuotantoalueita
TUAl ja TUA2.

Tavase Oy (V-tunnus 1809520-4) haki 18.9.2003 Länsi-Suomen vesioikeudelta lupaa
tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen (Dnro LSSAVl/73/04.09/2010, LSY-2003-Y-282).
Tavase Oy tarkensi hakemuksen jättämisen jälkeen suunnitelmiaan YVAyhteisviranomaisen
lausunnon mukaisesti.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) hylkäsi lupahakemuksen 18.6.2015
tekemällään päätöksellä. Tavase Oy valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaati päätöksen
hylkäämistä ja asian palauttamista AVIlle uudelleen käsiteltäväksi. Vaasan hallinto-oikeus
(VHAO) hyväksyi valituksen 14.4.2017 tekemällään päätöksellä, kumosi AVln päätöksen ja
palautti asian käsittelyn AVIlle. VHAO:n päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallintooikeuteen (KHO), joka antoi asiassa päätöksensä 30.8.2018 (taltio 3957). KHO piti VHAO:n
päätöksen voimassa Kangasalalla sijaitsevien tuotantoalueiden (TUAl ja TUA2) osalta eli asia
palautettiin AVIlle uudelleen käsiteltäväksi. Pälkäneen alueella sijaitsevan tuotantoalueen
(TUA3) osalta KHO kumosi VHAO:n päätöksen ja palautti AVln päätöksen voimaan,
Päätöksessään KHO totesi muun ohella, että AVIn tulee varata hakijalle tilaisuus ilmoittaa,
aikooko se vielä täydentää nykyistä hakemustaan tuotantoalueen 3 osalta luonnonsuojelulain
nojalla tarvittavalla poikkeuslupapäätöksellä tai muuttaa suunnitelmaa niin, että
luonnonsuojelulain säännökset eivät estä hankkeen toteuttamista. Asian käsittelyn palauduttua
AVllle, AVI lähetti em. tiedustelun Tavase Oy:lle, joka on ilmoittanut muun ohella pyytävänsä
hakemuksen käsittelyn jatkamista ja muuttavansa hakemusta siten, että luonnonsuojelulain
säännökset eivät estä hankkeen toteuttamista.
Tässä lupahakemuksessa on esitetty hakijan muuttama suunnitelma tuotantoalueen 3 (TUA3)
osalta. Kangasalan puolen tuotantoalueiden osalta (TUAl ja TUA2) asian käsittelyä jatketaan
AVlssa aikaisempien hakemusasiakirjojen perusteella.
Tekopohjavesilaitoksen raakavesi pumpataan Roineesta Kangasalan kaupungin puolella
Hiedanperänlahdella sijaitsevalla raakavesipumppaamolla.
Raakavesipumppaamolta raakavesi pumpataan eri tuotantoalueille. Tuotantoalueella TUA3
raakavesi imeytetään maaperään kaivo- ja sadetusimeytystä käyttäen.
Tuotantoalueen TUA3 alueelle sijoittuvat seuraavat päätoiminnot:
- Imeytysalueet 1 kpl
- Jälleenimeytysalueet 2 kpl
- Kaivoalueet 4 kpl
- Johtolinjat, huoltotiet ja muut vastaavat alueet
Tavase Oy hakee lupaa Vehoniemen-lsokankaan tekopohjavesilaitokselle vesilain {587/2011) 3
luvun 3 § mukaisesti. Lisäksi Tavase Oy hakee vesilain mukaista valmistelulupaa
muutoksenhausta huolimatta. Yksityiskohtainen hakemus ja sen perustelut ovat liitteenä
olevassa hakemussuunnitelmassa.
Hakija pyytää, mikäli mahdollista, että tämä hakemus käsitellään kiireellisenä.
Päätöksen pyydämme lähettämään osoitteella Tavase Oy, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere.
Lisätietoja Tavase Oy:ssä antaa tarvittaessa toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 5560 604,
email: petri.jokeal@tampere.fi.
Tampereella 31. päivänä toukokuuta 2019
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Tavase Oy
Pälkäneen seurakunta
Pappilantie 29
36600 Pälkäne
Viite: Tavase Oy, Vehoniemen-lsokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen tuotantoalueen
TUA3 rakentaminen sekä valmistelulupa, Korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttama
asia, Pälkäne
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausuntopyyntö
Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Teiltä lausuntoa viitekohdassa
mainittuun hakemukseen liittyvästä Keiniänrantaa koskevasta Natura-arvioinnista.
Pyydämme toimittamaan lausunnon viimeistään 11.10.2019 mennessä.
Asia voidaan käsitellä, vaikka lausuntoa ei anneta.
Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon ensisijaisesti
sähköistä asiointilomaketta käyttäen (www.avi.fi/muistutus) tai sähköpostilla
(kirjaamo.lansi@avi.fi).
Lausunnossa on ilmoitettava asian diaarinumero LSSAVl/8986/2019.
Asiakirja on luettavissa osoitteessa:
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Lisätietoja antavat:
Ympäristöneuvos Arto Paananen puh. 0295 018 787
Ympäristöneuvos Reko Vuotila puh. 0295 018 783
Johtaja Tarja Savea-Nukala puh. 0295 018 777
Ympäristöneuvos Satu Ahola puh. 0295 018 744
sähköpostit: etunimi .sukunimi@avi.fi
Talouspäällikkö on tiedustellut Pälkäneen kunnanjohtajalta, miten kunta aikoo edetä asiassa.
Kunta tulee kunnanjohtaja Teittisen mukaan käyttämään asiantuntijapalvelua lausunnon
laatimisessa. Talouspäällikkö on tiedustellut kunnalta lausunnon antamisen osalta yhteistyön
mahdollisuutta ja saanut kunnan johtajalta myönteisen vastauksen. Suomessa on vähän alan
asiantuntijoita eikä seurakunnalla ei ole resursseja ja lainopillista osaamista yksin lausunnon
antamiseen.

Päätösesitys:
Päätös:

Liite 3 Vehoniemi-Isokankaan tekopohjavesilaitos: hankesuunnitelma tuotantoalue TUA3,
Pälkäne
Liite 4 Tuotantoalue TUA3, Pälkäne: Luonnonsuojelulain 65§:n mukainen Natura-arviointi
Talouspäällikkö esittää, että uusi hakemus merkitään tiedoksi ja annetaan Pälkäneen kunnan
kanssa yhteistyössä lausunto määräaikaan mennessä. Lausunto tuodaan kirkkoneuvostoon
hyväksyttäväksi.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
10/2019 Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä
9/2019 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta
9/2019 liite 128-2019-Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta
opetuksesta

Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Yleiskirje A2/2019 5.6.2019
Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän laskeminen
Tuomiokapitulin kirjeet:
Muut asiat:
Liite 5 ja 6 Toteumavertailu 6/2019 vertailuna vuoden 2018 sama ajankohta
Viranhaltijapäätökset ajalta 8.5.-10.7.2019 liite 7
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto
19.8.2019 klo 18.05 Tommolan hautausmaakatselmus.
17.9.2019 klo 18 paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto:
1.9.2019 Messu, valtuusto ja seminaari Luopioisten kirkko klo 10.
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään 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 21.20.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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Pälkäneen seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä 16.7.2019

Pöytäkirjan pykälä 108

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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 94,95,96,97,98,99,100,105,106,107,108,109.

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: 101,102,103

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 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
§ 104 Hallintolainkäyttölaki § 5: Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §: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 25 §: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
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla 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

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat), 400.000 €
(sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
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millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen
hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).

Hankintaoikaisun
tekeminen

§101
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Pälkäneen seurakunta
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. 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.
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

Hankintaoikaisun
sisältö

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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 TAMPERE
Postiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 TAMPERE
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusaika
30 päivää

30 päivää

• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 6 / 2019

Pvm 16.7.2019
Kello 18.00
Sivu 17/17
Paikka: Luopioisten hautausmaa/
Luopioisten srk-keskus

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 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 joh-dosta 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
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.
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 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.

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.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos
hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

