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PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.8.2019
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
14.8. / 2019

− 4.9 / 2019 välisenä aikana (vähintään 14 päivää).
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KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00.
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 14.8.2019.

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 Matti Aaltonen ja Matti Huomo.

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 20.8.2019 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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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TOMMOLAN HAUTAUSMAAKATSELMUS

Esittely:

KN 7/2018 § 98
Kirkkoneuvosto suoritti Tommolan hautausmaan ja Pälkäneen kirkkopihan katselmuksen
kokouksessaan 18.6.2018. Katselmuksessa oli mukana asiantuntijana seurakunnan puutarhuri
Vaula Tanner.
Puutarhuri Vaula Tannerin huomiot Tommolan hautausmaasta:
Alue on perussiisti, mutta pieniä parannettavia yksityiskohtia on paljon.
alueen kasvien hoitoa on kohennettava
suurin ongelma on ollut kasteluveden kantaminen. Todettiin, että testataan
kasteluletkuja. Letkua voi hakea K-Raudasta.
puusto on vanhaa ja hyvin saman ikäistä.
o nykyisen puuston kunto on selvitettävä ammattilaisen toimesta
o puuston uusimiseen tarvitaan suunnitelma
hoitohaudoille hautametrien mukainen istutussuunnitelma
varaston edusta edelleen ongelmallinen maata pois ja läpäisevää sepeliä tilalle.
työntekijöille tarvitaan lukittavat lokerot kappelille ja Luopioisten hautausmaan
sosiaalitiloihin.

Lisäksi kirkkoneuvosto totesi seuraavaa:
kappelin edustalle tarvitaan penkki
pihkaava mänty poistettava pikkuportilta
Todettiin, että yleisilme on siisti.
Katselmuksen yhteydessä käytiin myös sankarihautausmaalla ja kirkkopihassa. Todettiin viime
vuonna toteutettu parkkipaikan perusparannus.
Karjalan jääneiden muistomerkiltä raivattava pensasistutuksia, jotta kivi nousisi paremmin
esille ja kukkaistutuksille jäisi tilaa.
Sankarihautausmaa todettiin kauniiksi ja hyvin hoidetuksi.
Päätösesitys:
Hyväksytään sihteerin laatima muistio. Puutarhurin lisähuomiot lisätään Luopioisten
katselmuksen yhteyteen
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Puutarhuri Asta Forsströmin huomiot 31.7.2019:
Työntekijöiden kaapit edelleen puuttuvat
Luopioisissa lukolliset kaapit olisi hyvää asentaa seinälle ja sosiaalitilaa kohentaa.
On ollut samassa jamassa jo vuosikymmeniä. Sosiaalitiloihin ei tehty kirkon remontin
yhteydessä lainkaan remonttia, mm. jääkaapissa työntekijöiden eväät jäätyvät.
Puutarhuri on järjestänyt työntekijöille uudemman mikroaaltouunin.
Kasvinsuojeluaineet pitäisi säilyttää lukollisissa kaapeissa.
Varastojen läpikäyminen ja vanhojen koneiden poistaminen kummallakin
hautausmaalla. Huoltovihkojen laatiminen missä näkyy aina huollot ja tekijät.
Varaston edustasta on pyydetty tarjous: huoltopihan laajennus, multa ja
hiekkakasoille tila pihan takaosaan. Pinnasta poistetaan 30 cm maata ja tilalle
sepeliä, asennetaan sadevesikaivo ja vedet ohjataan hautausmaan
sadevesijärjestelmään. Hinta alveineen 5983 euroa. Toteutus puintikauden jälkeen.
Kompostialueelle tarvittaisiin korkea aita rajamaan näkymää kompostijätekasoille.
kappelin seinässä olevasta vesipisteestä tullut palautetta: rapauttaa seinää
Kummallakin hautausmaalla pitää olla päivittäin työnjohto paikalla!
Käytävät vaikuttavat erittäin paljon yleisilmeeseen. Käsivoimin siistinä pitäminen on
mahdotonta. Aika ei riitä eikä se ole edes järkevää ajankäyttöä. Monitoimikone olisi
erittäin tärkeä käytävien hoitoon, ruohonleikkaukseen, pienimuotoiseen kaivamiseen
ja mullan/hiekan kuljettamiseen sekä kastelun helpottamiseen.
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Päätös:

Kirkkoneuvosto suorittaa Tommolan hautausmaan ja sankarihautausmaan katselmuksen.
Sihteeri toimittaa muistion seuraavaan kokoukseen.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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MUISTIO: LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAKATSELMUS 16.7.2019

Esittely:

Kirkkoneuvosto suoritti kokouksessaan 6/2019 § 99 Luopioisten hautausmaan katselmuksen.
Tilaisuuden aluksi puutarhuri Asta Forsström kertoi yleisesti hautausmaan kunnosta.
Todettiin seuraavaa:
hoitokauden aikana Luopioisten hautausmaan miehitys on ollut riittävä
loppukesään tarvitaan lisää väkeä
heinäkuun viimeisellä viikolla metsuri kaataa kaulatut haavat ja yhden huonokuntoisen
koivun.
sankarihautausmaan pensasaita on hyvin leikattu ja siisti
vanha hautausmaa niitetään niittykukkien kukinnan jälkeen
kiitetään reserviläisiä hautausmaan sankarihautausmaan ilmoitustaulusta
sankarihautausmaan ilmoitustaulu tarvitsee kosteudenpoistajan
kirkon sisäänkäynnit hyvin siistit, pensasaita luiskan vierestä hyvin leikattu, pääovella
kauniit ruukkuistutukset
koneet ovat reistailleet kummallakin hautausmaalla. Päältä-ajettavia koneita on
kuluneen kesän aikana huollettu useampaan kertaan. Kummassakin edelleen vika.
Todettiin, että hautausmaan yleisilme on siisti. Härmää oli havaittu muutamalla haudalla ja
pensasaidoissa. Seurakunnan hoitohaudoille härmää ei ollut katselmukseen mennessä levinnyt.

Päätösesitys:

Todettiin, että hautausmaalla on vaarallisesti kallistuneita hautakiviä, annetaan haudan
haltijoille kehotus oikaista hautakivet.
Hyväksytään sihteerin laatima muistio.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi:

Asta Forsström

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

KN 1/2017 § 14
KN 1/2018 § 14, 15
KN 2/2018 § 25
KN 8/2018 § 111
Vuoden 2017 keväällä oli työterveyshuolto ensimmäisen kerran yhteydessä Pälkäneen
seurakuntatalon mahdollisen sisäilmaongelman osalta. Kevättalvella 2017 suoritettiin
seurakuntatalossa myös työsuojelutarkastus.
”Työnantajan on yhdessä työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kanssa
tiiviisti seurattava tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutusta työntekijöiden
terveydentilaan. Työnantajan on huolehdittava, että työpaikalla on menettelytavat sisäilman
laatuun liittyvän terveysvaaran tai -haitan ehkäisemiseksi ja ilmenneiden tapausten
hoitamiseksi.
Työturvallisuuslaki (738/2002) 8 §, 10 §, 32 §, 33 §, 40 §”
Ongelma on aiheuttanut syksystä alkaen työvuorojärjestelyjä epäiltyjen oireiden takia. Tiloissa
on viikoittain myös runsaasti ulkopuolisia henkilöitä.
Työsuojelutarkastuksen jälkeen on suunniteltu ja toteutettu rakennuksen kosteus- ja
sisäilmatekninen kuntotutkimus. Tutkimus on valmistunut 5.7.2018. Johtopäätöksissä todetaan,
että rakennuksessa havaittiin viitteitä ja vahvoja viitteitä kosteusvaurioista ulkoseinärakenteiden
sisällä, yläpohjassa ha maanvastaisissa seinissä. Merkkiainekokeiden perusteella vaurioituneista
alueista on virtauksia rakennuksen sisäilmaan. Edellä mainittujen seikkojen seurauksena
rakennuksessa on tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde todennäköinen.
Prosessin kuluessa talouspäällikkö on konsultoinut Työterveyslaitoksen työtilat yksikön
ylilääkäriä Jari Latvalaa. Hän toteaa 4.8.2018 lähettämässään sähköpostissa, että
tutkimusraportti vaikuttaa asianmukaiselta tehdyltä. Merkittäviä vaurioita on todettu ja
ensimmäinen toimenpide on ryhtyä toimenpiteisiin vaurioiden korjaamiseksi:
toimenpidesuunnitelma (eri vaihtoehdot, kustannusvaikutukset) ja aikataulutus (huomioiden
mahdollinen vaiheistus).
Koska lopullisiin korjauksiin toden näköisesti kuluu aikaa, on olosuhteiden terveydellinen
merkitys arvioitava. Ensisijaisesti tämä kuuluu työterveyshuollolle.
Pälkäneen seurakunnan työterveyslääkäri on antanut arvion sisäilmasto ongelman
terveydellisestä merkityksestä 24.8.2018. Hän toteaa lausunnossa mm. seuraavaa:
”Käypähoito-työryhmä toteaa, että on kohtalaista näyttöä rakennuksen kosteusvaurioiden
yhteydestä hengitystieoireisiin ja astmaan. Syysuhdetta yhdenkään terveysvaikutuksen ja
kosteusvaurioiden välillä ei ole voitu osoittaa. Voidaan sanoa, että kosteusvaurio on yksi
hengitystieoireiden ja astman riskitekijä.
Keskusteluissa on usein esillä myös muut kosteusvaurioiden mahdolliset terveysvaikutukset
(esim. nivelsärky, lihassärky, päänsärky, huimaus). Nämä muut vaikutukset herättävät paljon
huolta, mutta niistä on vain vähän tai ei lainkaan tieteellistä näyttöä.
Tämän vuoksi sisäilmasto-ongelmakohteissa sairastumisen vaaran arvio perustuu lähinnä
kosteusvaurioiden aiheuttamaan astmariskiin.
Mahdollisina terveysvaikutuksina toki on huomioitava myös henkisen terveyden haitta.
Kuntotutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että kosteusvaurioiden vaikutus
altistumisolosuhteisiin on todennäköinen. Lisäksi työskentely tiloissa on pitkäaikaista. Katson,
että pitkäaikaiseen työskentelyyn tiloissa todennäköisesti liittyy lisääntynyt astman ja
hengitystieoireiden riski.
Toimenpiteet haitallisen altistumisen vähentämiseksi ja poistamiseksi ovat terveydellisesti
perusteltuja. Siitä millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään, vastaa työnantaja.”
Lausuntoa on pyydetty myös terveystarkastajalta, koska työterveyslääkäri arvioi terveydellisen
merkityksen työntekijöiden kannalta. Seurakuntatalolla vierailee säännöllisesti tai satunnaisesti
iso määrä henkilöitä. Terveystarkastaja Tiina Ripatti on todennut sähköpostissaan 30.8.2018,
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että altistumista tiloissa voidaan pitää todennäköisenä. Altistumiseen vaikuttaa kuitenkin ko.
tiloissa oleskeltu aika. Mikäli lapsiryhmä on vaikka muutaman kerran viikossa 1 - 3 h
kerrallaan, ei kokonaisaltistusta tai altistumisriskiä voida pitää kovinkaan suurena. Kuten
työterveyslääkärin lausunnossakin todettiin, henkilökunnasta herkimmät voivat tiloissa oireilla,
mutta johtuuko oireilu sitten välttämättä ko. vaurioista tai mikrobeista on eri asia.
Terveystarkastaja suosittaa miettimään esimerkiksi kuntotutkimusta tekevän tahon kanssa,
voiko ja onko tarpeellista ryhtyä käyttöä turvaaviin toimenpiteisiin eli niihin toimenpiteisiin,
millä rajoitetaan tilapäisesti terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita. Ne eivät ole varsinaisia
korjauksia, mutta niillä saadaan sitä lisäaikaa, mitä korjaustoimien käynnistäminen vaatii tai
esimerkiksi väistötilojen järjestäminen rakennuksen korjauksen ajaksi vaatii. Näitä voivat olla
esimerkiksi ilmanpuhdistimet, tiivistyskorjaaminen, ylipaineistaminen. Näillä pystytään
parantamaan tilojen ilmanlaatua. Samalla annetaan signaali käyttäjille, että toimenpiteisiin on
ryhdytty asian suhteen.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juhani Järvinen on arvioinut toimintavaihtoehtoja 3.9.2018
päivätyllä kirjeellä.
Seurakunnan on hyvä tehdä seuraavaksi linjaus seurakuntatalon kohtalosta: lähdetäänkö
toteuttamaan rakennuksen korjausta (edellyttää varsinaisen korjaustyön ajaksi väistötiloja
toiminnalle) vai jatketaanko toimintaa kiinteistössä, rajoittamalla terveyshaitan aiheuttavia
olosuhteita. Viimeksi mainitusta seuraa, että rakennus puretaan tai myydään
lähitulevaisuudessa.
Mikäli seurakunta valitsee korjaamisen, siitä seuraa suunnittelijan valinta. Tämän
suuruusluokan korjaus edellyttää ammattinsa osaavaa suunnittelua. (on hyvä huomata, että
sisäilmaremontit/korjaukset eivät takaa koskaan 100 prosentin onnisumista)
Rakennuksen käyttöä turvaavia toimenpiteitä:
1. Ilmanvaihto. Puhdistetaan IV-kanavat, selvitetään saadaanko nykyisen IV-koneiden
avulla muutettua rakennuksen ilmanvaihto tasapainoon tai mieluummin ylipaineiseksi.
Vanhaan talonmiehen asuntoon ei kuitenkaan ole rakennettu tuloilmapuhallusta, eikä
ko. tiloja saada ylipaineiseksi. Varmistetaan myös IV-koneiden huollon toimivuus
(suodattimien vaihtaminen ja puuttuvan karkeasuodattimen lisääminen IV-koneeseen).
2. Tehdään kellarikerroksen huonetiloihin tarvittavat tiivistykset, Tiivistyskittaustyö.
3. Hankitaan tarvittaviin huonetiloihin sisäilmapuhdistajat. Sisäilmanpuhdistajien
vuokrahinta asettuu laitteen teho-ominaisuudesta riippuen 60 – 250 €/kk/+ alv /kpl
(sisältää huollon) Hankintahinnat vaihtelee 1000 – 4500 € + alv/kpl.
4. Rakennuksen huonetilojen siivoukseen kiinnitetään huomiota, myös yläpölyt tulee
saada siivottua. Tiloista tulee hävittää kaikki ylimääräinen tavara, eli vaihtolava pihaan
ja tarpeettomat tavarat kaatopaikalle.
5. Jatketaan tilakysymysneuvotteluja kunnan kanssa, Nimetään seurakunnan puolesta
henkilöt neuvottelemaan kiinteistöasioista kunnan edustajien kanssa.
3.9.2018
Juhani Järvinen
Juhani Järvisen mielestä kiinteistöä voidaan edelleen normaalisti käyttää, edellyttäen
tutkimuksissa todettujen rakennuksen terveyshaittavaikutuksien rajoittamistoimia.
Samanaikaisesti kuullaan käyttäjien kommentteja/palautteita, eli aktiivisesti seurataan tilannetta
ja tarvittavilta osin/mahdollisuuksien rajoissa, suoritetaan kiinteistöön aputoimenpiteitä.
Liite 1 Työterveyslääkärin lausunto
Liite 2 Pälkäneen Seurakuntatalo ja sisäilma-asia
Päätösesitys:
Käydään keskustelu ja jatketaan valmistelua rakennuksen terveyshaittavaikutuksien
rajoittamistoimien suunnittelun osalta.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Rakennusliike Matti Järvinen on suorittanut seurakuntatalon alakerran tiivistykset
kuntotutkimuksen ja Juhani Järvisen toimenpide-ehdotuksen mukaiset alakerran tiivistykset.
Olkkarin ilmanvaihtokone on vaihdettu ja työhuoneiden ikkunoiden korvausilmaventtiilit on
vaihdettu sellaisiin, jotka esilämmittävät korvausilman. Alakerran kokonaiskustannus oli
9289,26 euroa. Siitä 1091,20 euroa on olkkarin yleisilmanvaihtokoneen uusinta ja 545,60 euroa
kanttorin ja diakonissan huoneen ikkunaventtiilin osuus. Alkuperäinen ilmanvaihtokone on
alun perin palvellut talonmiehen asunnon liesituulettimena. Kone piti häiritsevän kovaa ääntä,
sen imuteho oli alhainen ja korvausilmaa ei tullut koneellisesti lainkaan. Nyt vaihdettu
järjestelmä antaa esilämmitettyä korvausilmaa niihin tiloihin, jotka eivät ole yleisen
ilmanvaihtojärjestelmän piirissä.

Päätös:

Ilmastointia on vuosittain säädetty ja tarkastettu. Uusi puhdistus on tilattu elokuulle.
Seurakuntatalon ilmanvaihtokone on säädetty käsikäyttöisesti jatkuvasti päälle, jotta sitä ei
vahingossa saisi pois ja koko talo on säädetty lievästi ylipaineiseksi.
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tehdyt toimenpiteet
sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi. Jatketaan seurakuntatalon tilanteen sisäilmatilanteen
seuraamista.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUODELLE
2020

Kirsi Saarinen poistui klo 21.40.
Kirkkoneuvosto johtaa toiminta – ja taloussuunnitelman valmistelua.
Esittely:
(Kirkkohallituksen antama ohje 1.1.2007)

Kirkkoneuvosto antaa toimintayksiköille ja tehtäväalueille talousarvion laadintaohjeen.
Laadintaohjeessa annetaan toimintayksiköille ja tehtäväalueille talousarviokehykset eli ns.
raamit, joiden puitteissa kunkin toimintayksikön ja tehtäväalueen tulee laatia
talousarvioehdotuksensa. Laadintaohjeessa annetaan ohjeita myös toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden asettamisesta, mm. miten tavoitteita toivotaan asetettavan ja miten
konkreettisia niiden tulee olla. Laadintaohjeessa on hyvä muistuttaa siitä, että talousarvion
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan sekä siitä raportoidaan
hallintoelimille talousarviovuoden aikana ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa.
Talousarvion laadintaohjeessa annetaan määräykset laadinta-aikataulusta ja tavasta, jolla tiedot
kootaan yhteen
Toiminta- ja taloussuunnittelun tulee perustua seurakunnan missioon, visioihin ja
painopistealueisiin sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyihin lyhyen aikavälin
tavoitteisiin. Suunnittelun onnistuminen edellyttää, että luottamushenkilöt sekä toiminnasta ja
taloudesta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät tekevät yhteistyötä
Kirkkojärjestyksen edellyttämä toiminnan ja talouden suunnittelu on selkeästi lyhyen aikavälin
operatiivista suunnittelua. Operatiivisessa suunnittelussa konkretisoidaan seurakunnan lyhyen
aikavälin (1-3 vuotta) toiminta yksilöimällä tarvittavat toimenpiteet ja valitsemalla
tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten
aikaansaamiseksi sekä osoitetaan toiminnan rahoitus
Tulevaisuutta suunniteltaessa lähtökohtana ovat nykytilan arviointi ja analysointi,
tulevaisuuden näkymien tarkastelu, aikaisemmin asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi
sekä käytettävissä olevien resurssien analysointi.
Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle
sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan
kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.
Hyvin asetettu tavoite
• on konkreettinen, yksiselitteinen, realistinen ja arvioitavissa oleva
• lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista
• ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja strategisten
linjausten toteuttamiseen
• auttaa seurakunnan työntekijöitä tekemään ensiarvoisen tärkeitä töitä
• on haasteellinen, mutta seurakunnan voimavaroin saavutettavissa.
Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa koko
seurakunnan yhteisten strategioiden, tavoitteiden ja taloudellisen tilanteen kanssa.
Toimintayksiköt ja tehtäväalueet valmistelevat talousarvio- sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmaehdotuksensa kirkkoneuvoston antamien kehysten ja ohjeiden mukaan ja
antavat ne kirkkoneuvostolle talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista
varten.
Tavoitteet hyväksytään kirkkovaltuustossa karkealla tasolla siten, että jokaista
toimintayksikköä ja tehtäväaluetta kohti esitetään 1-5 keskeistä toiminnallista tavoitetta. Näiden
tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan.
Liite 1. Toimintasuunnitelman laadintaohje
Liite 2. Toiminnan, talouden ja henkilöstön toteumaraportit tammi-kesäkuu 2019
Lisämateriaalia toimitetaan ennen kokousta jäsenille sähköpostitse.
Päätösesitys:

Hyväksytään toiminta-ja talousarvioin laatimisohje.
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Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi työntekijöillä.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2020

Esittely:

KL 15:2
Kirkollisvero. Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita
tarvitaan 1 §:ssä mainittuihin menoihin (seurakunnan tehtävien toteuttamiseen, maksut kirkon
keskusrahastoon).
Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen
lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan
lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kirkollisveron suorittamisen perusteista määrätään erikseen.
KJ 15:3
Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä tarkoitettu
kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi siinä on
osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan.
Valtionrahoitus tilitetään kunnan väkimäärän suhteessa kirkkohallituksen kautta.

Pälkäneen veroprosentti oli vuonna 2018 1,8%, Tampereen hiippakunnan keskimääräinen
veroprosentti oli 1,63% ja koko maan keskimääräinen veroprosentti oli 1,67%. Hiippakunnan
korkeimmat veroprosentit olivat vuonna 2018 Humppilassa ja Ypäjällä 1,9 %. Suomessa 17
seurakunnassa veroprosentti on 2%
Heinäkuun loppuun mennessä on seurakunnalle tilitetty 779 934 euroa kirkollisveroja, joka on
6,1 % vähemmän kuin vuonna 2018 samaan aikaan. Vuoden 2018 verokertymä jäi lopulta
1 184 451 euroon, kun arvio vuoden 2018 verokertymästä oli 1 212 000 euroa. Viime vuonna
2017 vuoden oikaisujen ja veronpalautusten/jälkiverojen määrä oli -159 470. Osa
takaisinperinnästä suoritettiin vuoden 2019 tammikuun tilityksestä (47156,26 eur). Vuoden
2018 verotus on valmistumassa ja verottajan ennakkotietojen mukaan veronpalautuksista,
tilityksen oikaisusta ja jälkiveroista kertyy seurakunnalle nettotakaisinperintä 112 218 euroa.
Veronpalautuksia peritään seurakunnalta takaisin heinä, elo ja syyskuussa. Verotuksen oikaisu
ja jäännösverot tilitetään loppuvuoden aikana. Kuluvalle talousarviovuodelle on Kuntaliiton
laskelmiin perustuvan seurakuntakohtaisen laskelman mukaan arvioitu veroja kertyväksi
1 258 000 euroa. On syytä olettaa, että verotulojen määrä ei toteudu arvion mukaan.
Eero Laesterä on laskenut, että seurakuntalaisten verotettava tulo laski vuonna 2018 7%, kun
kunnan puolella vastaava luku oli -3,7%. Jos veroprosentti olisi ollut 1,9% verotuloja olisi
kertynyt noin 65 000 euroa enemmän, veroprosentilla 1,85 veroja olisi kertynyt noin 27350
euroa enemmän. Veroprosentin nostoon sisältyy imagoriski.

Päätös:

Verokertymään vaikuttavat kunnan asukasmäärän kehitys, ikärakenne, asukkaiden tulokehitys
ja ihmisten sitoutuminen seurakuntaan. Talouskasvun odotetaan jäävän alkuvuoden arvioista.
Verotuloissa on odotettavissa todennäköisesti laskua.
Liite 3 Veropohjalaskelmat 2006-2018
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkollisveroprosentin
pitämistä nykyisessä 1,8 prosentissa vuodelle 2020.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Seuraavaan kirkkovaltuustoon.

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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TELEOPERAATTORI KILPAILUTUS, SOPIMUKSEN SOLMIMINEN ELISA OYJ:N
KANSSA

Esittely:

Nykyinen Kuntahankintojen kautta solmittu teleoperaattoripalvelujen sopimus päättyi
marraskuussa 2018. Vuoden 2017 lopussa Kuntahankinnat alkoi suunnitella uutta kilpailutusta
ja ennakkoilmoitus hankinnasta on julkaistu Hilmassa 7.9.2017. Pälkäneen seurakunta sitoutui
kilpailutukseen, koska iso hankinta tarjoaa parhaat mahdolliset hinnat.
Kilpailutus päättyi ja hankintapäätös on tehty 24.8.2018 ja teleoperaattoripalvelujen tarjoajaksi
valittiin Elisa OYJ. Koska hankinnasta on valitettu, sopimuksia ei ole voitu solmia. Nyt projekti
on päässyt siihen vaiheeseen, että Elisa solmii palvelusopimukset väliaikaisena järjestelynä
markkinaoikeuskäsittelyn ja sitä mahdollisesti seuraavien jatkotoimien ajaksi. Puitesopimus on
voimassa neljä vuotta. Mikäli Yhteishankintayksikkö ja Toimittaja tekevät markkinaoikeuden
päätöksen jälkeen uuden väliaikaisen puitesopimuksen tai solmivat varsinaisen
puitesopimuksen, tämä Asiakaskohtainen sopimus pysyy voimassa ilman, että sitä
allekirjoitetaan uudelleen ja siihen sovelletaan kulloinkin voimassaolevan väliaikaisen
puitesopimuksen tai varsinaisen puitesopimuksen ehtoja.
Uusi sopimus tulee todennäköisesti hiukan alentamaan puhelinkuluja.

Päätösesitys:
Päätös:
Muutoksenhaku:

Liite 6 Asiakaskohtainen sopimus Elisan ja Pälkäneen seurakunnan välillä
Kaikki sopimukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Jari Kemppaisen ja
kirkkoneuvoston sihteerin Kristel Muru-Tanilan allekirjoittamaan sopimuksen Elisan ja
Pälkäneen seurakunnan välillä.
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 7 / 2019

Pvm 19.8.2019
Kello 18.00
Sivu 14/17
Paikka: Tommolan kappeli,
Pälkäneen srk-talo

ILMOITUSASIAT

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

Tuomiokapitulin kirjeet:
Muut asiat:
Viranhaltijapäätökset päätökset ajalta 11.7.-14.8.2019 liite 4
Seuraavat kokoukset:
Kirkkovaltuusto:
1.9.2019 Messu, valtuusto ja seminaari Luopioisten kirkko klo 10.
Kirkkoneuvosto:
17.9.2019 klo 18 Luopioisten seurakuntatalo

Päätösesitys:

Tampereen hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 21.9.2019 Tampereella,
ohjelma liitteenä 5.
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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 22.30.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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Pälkäneen seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Kokouspäivämäärä
19.8.2019

Pöytäkirjan pykälä 122

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: 110,111,112,113,114,115,117,119,121,122,123.

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: 116,118,120.

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:
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: 116,118,120.
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

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.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 7 / 2019

Pvm 19.8.2019
Kello 18.00
Sivu 17/17
Paikka: Tommolan kappeli,
Pälkäneen srk-talo

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

