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PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.9.2018
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
3.9. / 2018

− 23.9 / 2018 välisenä aikana (vähintään 14 päivää).
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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 31.8.2018.

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 Kirsi Urkko 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 7.9.2018 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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LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN MUISTIO
Esittely:

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:

Selvitetään mahdollisuutta ostaa suunnittelupalvelua naapuriseurakuntien puutarhureilta.
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy muistion

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisättiin maininta ostopalvelun ostamisen selvittämisestä.

Muutoksenhaku:

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

SYYSKAUDEN 2018 KOLEHDIT
su 7.10.

20. sunnuntai helluntaista
Usko ja epäusko
Maaseudun tukihenkilöverkolle, varaus Sadonkorjuumessulle
su 14.10.

21. sunnuntai helluntaista
Jeesuksen lähettiläät
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 21.10.

Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Uskon perustus
Pilistveren ystävyysseurakunnalle
ke 24.10.

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä

su 28.10.

23. sunnuntai helluntaista
Antakaa toisillenne anteeksi
Kristittyjen yhteiseen työhön naisten ja tyttöjen oikeuksien esillä pitämiseksi ja
edistämiseksi Vastuu-viikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL
210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.

la 3.11.

Pyhäinpäivä
Pyhien yhteys
Lindholmien tekemälle työlle maahanmuuttajien parissa Saksassa Kansanlähetyksen kautta
su 4.11.

24. sunnuntai helluntaista
Kahden valtakunnan kansalaisena
Bangladeshin köyhien naisten, lasten ja maattomien ravitsemus-, terveys- ja
turvallisuusolosuhteiden parantamiseen Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.
Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96.

su 11.11.

25. sunnuntai helluntaista
Kuolemasta elämään
Lähetystölle Seija Freasin opiskelijatyön tukemiseen Ranskan Marseillessa Kansanlähetyksen
kautta
su 18.11.

Valvomisen sunnuntai
Valvokaa!
Myanmarissa tehtävälle lähetystyölle /SLEY kautta
su 25.11.

Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden Herra
Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä
alueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210,
00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 2.12.

1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
Lasten parissa tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.
Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
https://suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut
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Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta
Sotiemme veteraanien hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuu ry:n
kautta. Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.

su 9.12.

2. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa
Kerhojen kummikohteelle Hosainan kuurojen koululle Suomen Lähetysseuran kautta
su 16.12.

3. adventtisunnuntai
Tehkää tie kuninkaalle
Jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyden vahvistamiseen
paikallisseurakunnissa koulutusten ja tapahtumien avulla Hengen uudistus
kirkossamme ry:n kautta. Hengen uudistus kirkossamme ry, Tiiliskivenkatu 3,
02330 Espoo, FI21 2047 1800 1225 24, viite 260183.

su 23.12.

4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä
Medialähetystyölle Japanissa, Thaimaassa ja Turkissa Medialähetysjärjestö Sanansaattajien
kautta.
ma 24.12.

Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät
Iltapäivä: Pilistveren ystävyysseurakunnalle
ma 24.12.

Jouluyö
Teille on syntynyt Vapahtaja!
Lindien tekemälle lähetystyölle Nepalissa ja Pakistanissa
ti 25.12.

Jouluaamu
Nyt Betlehemiin!
Oman seurakunnan diakoniatoiminnalle
ti 25.12.

Joulupäivä
Sana tuli lihaksi
Oman seurakunnan diakoniatoiminnalle
ke 26.12.

Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat
Lähi-idän Raamattutyölle Pipliaseuran kautta
to 27.12.

Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)
Jumala on rakkaus

pe 28.12.

Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)
Jeesus pakolaisena

su 30.12.

1. sunnuntai joulusta
Pyhä perhe
Asta Vuorisen tekemälle lähetystyölle Japanissa Kansanlähetyksen kautta
ma 31.12.

Uudenvuodenaatto (ilta)
Aikamme on Jumalan kädessä

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy laaditun kolehtisuunnitelman.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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
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.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., 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.
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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:
Päätös:

Käydään keskustelu ja jatketaan valmistelua rakennuksen terveyshaittavaikutuksien
rajoittamistoimien suunnittelun osalta.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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YHTEISTYÖ PÄLKÄNEEN KUNNAN KANSSA
Esittely:

Päätösesitys:
Päätös:
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Pälkäneen kunta on selvittänyt kunnantalon sisäilmaongelmien tutkimista ja mahdollisia
korjauksia. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.8.2018 käsitellyt asiaa ja ohjeistanut teknistä
toimialaa tekemään selvityksen kunnan kiinteistöistä, niiden käyttötarkoituksista ja korjaussuunnitelmista.
Käsittelyn aikana kunnanhallitus keskusteli siitä, että myös seurakunta olisi kiinnostunut
ottamaan osaa selvitykseen Onkkaalan kiinteistöjen käyttötarpeista.
Liitteenä 3 pöytäkirjanote kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta § 149
Talouspäällikkö esittää, että Pälkäneen seurakunta tutkii tilojen käyttötarpeen yhdessä
Pälkäneen kunnan kanssa.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Valittiin neuvotteluryhmään kirkkoherra, talouspäällikkö ja
luottamushenkilöedustajana Paula Suksia.
tiedoksi Pälkäneen kunta
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 8 / 2018

Pvm 6.9.2018
Kello 17.30
Sivu 10/17
Paikka: Pälkäneen srk-talo

PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN VAKUUTUKSET
Esittely:

KN 6/2018 § 85
Pälkäneen seurakunnan vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2008 seurakuntaliitoksen jälkeen.
Vuosittaisessa vakuutuskatsauksessa vakuutusmeklari Mari Korhosen (Avian Oy) kanssa nousi
esiin mahdollisuus/tarve kilpailuttaa vakuutukset uudelleen.
Kilpailuttaminen edellyttää valmiutta hankkia kirkkorakennuksiin reaaliaikaisella
kuvayhteydellä oleva ulkoalueiden jatkuva valvonta, jonka kautta kirkkorakennusta lähestyvää
voidaan tarvittaessa puhutella. Reaaliaikaista kameravalvontaa edellyttävät tällä hetkellä lähes
kaikki vakuutusyhtiöt. Valvontajärjestelmäinvestoinnin hinnan voisi kattaa mahdollinen
vakuutusmaksujen pieneneminen. Kaikki vakuutusyhtiöt eivät tällä hetkellä vakuuta
puukirkkoja. Vuonna 2018 esinevakuutukset ovat yhteensä 24566,35 € ja vastuuvakuutukset
1080,56 €. Vuonna 2017 oli toiminnan vakuutusmaksut yhteensä 4179,28€ ja
omaisuusvakuutusmaksut yhteensä 26870,78€, metsävakuutus 2262,96€, lakisääteinen
tapaturmavakuutus henkilöstölle 7081,23€, ryhmähenkivakuutus 400,63€, kaikki yhteensä
40794,88€. Pälkäneen seurakunnan vakuutukset ovat LähiTapolassa.
Kilpailutusprosessin aloittaminen edellyttänee valvontajärjestelmän rakennuttamisen
aikataulun. Finanssialan keskusliiton antama kirkkojen paloturvallisuusohje: 85
Kirkkoneuvoston on syytä päättää, millä aikataululla vakuutukset kilpailutetaan.
Liite 1 Kirkkojen paloturva, Finanssialan keskusliiton ohje
Päätösesitys:
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää selvittää kilpailutuksen edellytykset.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
KN 7/2018 § 100
Seurakunta ei ole voinut kilpailuttaa vakuutuksia, koska suurin osa vakuutusyhtiöistä edellyttää
sakraalirakennusten reaaliaikaista valvontaa.
Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksia Pälkäneen ja Luopioisten kirkon valvonnan
järjestämisestä. Tarjoukset on pyydetty Securitas Oy:ltä ja Viria Security Oy:ltä. Viriä Security
Oy:n tarjous perustuu Kuntahankintojen kilpailutuksen tulokseen.
Liite 3 Securitas Oy:n tarjousasiakirjat
Liite 4 Viria Security Oy:n tarjousasiakirjat
Päätösesitys:
Käydään läpi saadut tarjoukset ja päätetään jatkovalmistelusta.
Päätös:
Jatketaan valmistelua.
Talouspäällikkö on pyytänyt Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkalan kantaa asiaan.
Kirkkohallituksesta tuli tieto, että syyskuussa 2018 on aloitettu kirkkojen
paloturvallisuusohjeen päivittämistyö, jossa pääasiallinen vetäjä on SPEK ja mukana ovat myös
Finanssialan keskusliitto, museovirasto ja kirkkohallitus.

Päätösesitys:

Seurakunnalla on vaihtoehtoina:
• joko rakennuttaa tämänhetkisten ohjeiden mukainen valvontajärjestelmä
• tai odottaa uuden ohjeen valmistumista.
Talouspäällikkö esittää, että valvonnan lisärakentamiseen ryhdytään uusien
paloturvallisuusohjeiden voimaan astumisen jälkeen. Todetaan, että vakuutusten
kilpailuttaminen tämänhetkisessä tilanteessa ei ole mahdollista.
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Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi tarjouksen jättäneille, vakuutusmeklari Avian Oy

Muutoksenhaku:

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

Lapsityönohjaaja vastaa 19.3.2019 sakka sekä varhaiskasvatustyöstä että varhaisnuorisotyön
suunnittelusta ja organisoinnista (alle kouluikäiset ja alakoululaiset) tai kunnes
nuorisotyönohjaaja palaa hoitamaan virkaansa.
Vuonna 2012 jätettiin toisen nuorisotyönohjaajan virka täyttämättä. Yhden viranhaltijan
vastuulle jäi sekä nuorisotyö että varhaisnuorisotyö. Kirkkoneuvosto linjasi kokouksessaan
16.10.2012 § 114, että nuorisotyöntekijän palkan määrittelyssä otetaan huomioon työtehtävien
ja suunnitteluvastuun lisääntyminen. Silloin nuorisotyönohjaajan vaatimusryhmää nostettiin
501  502 ryhmän ylärajalle.

Päätös:

Kirkkoherra on käynyt lapsityönohjaajan kanssa viranhoidosta neuvottelun.
Talouspäällikkö esittää palkka-asiamiehen ominaisuudessa, että kirkkoneuvosto määrittäisi
lapsityönohjaajan peruspalkkaan määräaikaisesti erityisen osan 90 euroa kuukaudessa, joka on
75% vaativuusryhmien 502 ja 503 erotuksesta. Erityistä osaa maksetaan ajalta, jolloin
lapsityönohjaaja vastaa varhaiskasvatuksen ohella myös varhaisnuorisotyön suunnittelusta ja
organisoinnista. Muutos astuu voimaan KirVESTES:ssin § 22 mom 3 mukaan lokakuun alusta.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi lapsityönohjaajalle

Muutoksenhaku:

Palvelussuhteen ehtoja koskevista päätöksistä, joissa sovelletaan KirVESTES:n palkkausta,
virkavapautta, vuosilomaa ja matkakorvauksia koskevia määräyksiä tai erillisiä
virkaehtosopimuksia (esim. henkilöstökoulutuksen etuudet), ei voi Evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 19 §:n nojalla tehdä oikaisuvaatimusta
tai kirkollisvalitusta. Riitaisuudet ratkaistaan Kirkon pääsopimuksen 7-12 §:n mukaisessa
menettelyssä (paikallinen tulkintaneuvottelu, keskusneuvottelu, työtuomioistuin). Menettely
koskee sekä virka- että työsuhteisia.

Päätösesitys:
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KANTTORIN VIRKAVAPAA-ANOMUS
Esittely:

Kanttori Johanna Lemmetyinen ilmoittaa 31.8. päivätyssä anomuksessa tulleensa valituksi
Keuruun seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan. Hän
aloittaa työt Keuruulla 1.11.2018. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Kanttori Johanna
Lemmetyinen anoo virkavapaata Pälkäneen seurakunnan kanttorin virasta koeajan ajaksi
1.11.2018 - 30.4.2019.

Päätös:

Virkavapaa on KirVESTES § 50 mukaan harkinnanvarainen ja palkaton.
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto myöntää Johanna Lemmetyiselle virkavapaata ajalle
1.11.2018 – 30.4.2019.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi Johanna Lemmetyiselle.

Muutoksenhaku:

Palvelussuhteen ehtoja koskevista päätöksistä, joissa sovelletaan KirVESTES:n palkkausta,
virkavapautta, vuosilomaa ja matkakorvauksia koskevia määräyksiä tai erillisiä
virkaehtosopimuksia (esim. henkilöstökoulutuksen etuudet), ei voi Evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 19 §:n nojalla tehdä oikaisuvaatimusta
tai kirkollisvalitusta. Riitaisuudet ratkaistaan Kirkon pääsopimuksen 7-12 §:n mukaisessa
menettelyssä (paikallinen tulkintaneuvottelu, keskusneuvottelu, työtuomioistuin). Menettely
koskee sekä virka- että työsuhteisia.

Päätösesitys:
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ILMOITUSASIAT
Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Tuomiokapitulin kirjeet:
Muut asiat:
Liite 4 Viranhaltijapäätökset ajalta 23.7.- 4.9.2018
Liite 5 Kirkon tilastokeskuksen kuukausiraportti

Päätösesitys:

Seuraavat kokoukset:
Kirkkovaltuuston suunnitteluseminaari 13.9.2018 klo 18 Pälkäneen seurakuntatalolla.
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
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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Pälkäneen seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä 6.9.2018 Pöytäkirjan pykälä 117

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:
104,105,106,107,108,111,116,117,118
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:
109,110,112,113,
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:
114,115
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:
109,110,112,113,
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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 8 / 2018

Pvm 6.9.2018
Kello 17.30
Sivu 17/17
Paikka: Pälkäneen srk-talo

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

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

