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Pvm 9.12.2019

Matti Aaltonen

Tero Ahlqvist

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.12.2019
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
5.12. / 2019

− 30.12 / 2019

Todistaa Pälkäneen
Kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

välisenä aikana (vähintään 14 päivää).

30.12 / 2019 Jari Kemppainen, kirkkoherra
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KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.10.
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 04.12.2019.

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:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tarkastamisessa on noudatettu aakkosjärjestystä.

Päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Aaltonen ja Tero Ahlqvist.

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 10.12.2019 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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JÄRJESTELYERÄ

Matti Huomo jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Talouspäällikkö
Valmistelija:
Esittelijä:

Talouspäällikkö

Esittely:

KirVESTES 2018 – 2020
KiT ohjeet 17.5.2018
Yleistä
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessa 11/2018 162§ järjestelyerä 0,6 % käytetään yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen epäkohtien korjaamiseen.
Paikallinen järjestelyerä kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 allekirjoituspöytäkirja (4 §) sisältää
määräyksen 1.1.2020 lukien käytettävästä 0,6 %:n suuruisesta paikallisesta järjestelyerästä
yleisessä pakkausjärjestelmässä. Osa vuotta 2020 koskevasta sopimustarkistuksesta toteutetaan
siten paikallisesti neuvotellen ja päättäen.
Työnantajan ja työntekijöiden edustajien neuvottelu käytiin 27.11.2019.
Palkankorotus 0,6% on vuonna 2020 budjetoidusta yleisenpalkkausjärjestelmän palkoista
1988,52 eur/vuosi.

LAVA
Liitteet:
Päätösesitys:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liite 1 Neuvottelupöytäkirja

Päätös:

Talouspäällikkö esittää, että työnantajan ja työntekijöiden edustajien neuvottelutuloksena:
että järjestelyerä 0,6 % käytetään yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön
peruspalkkojen epäkohtien korjaamiseen, kanttorin virkaan ja lapsityönohjaajan virkaan tasan
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Palkanlaskentaan, saajille erikseen.

Muutoksenhaku:

Palvelussuhteen ehtoja koskevista päätöksistä, joissa sovelletaan KirVESTES:n palkkausta,
virkavapautta, vuosilomaa ja matkakorvauksia koskevia määräyksiä tai erillisiä
virkaehtosopimuksia (esim. henkilöstökoulutuksen etuudet), ei voi Evankelisluterilaisen 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.
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SUORITUSLISÄ

Matti Huomo jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi.
Talouspäällikkö Sari Janhunen, kirkkoherra Jari Kemppainen
Valmistelija:
Esittelijä:

Talouspäällikkö Sari Janhunen, kirkkoherra Jari Kemppainen

Esittely:

Kirkkoneuvosto 11/2018 §162
Perusteet:
KirVESTES 2018 – 2020
KiT ohjeet 17.5.2018 sekä materiaali koulutustilaisuudesta (Sakasti).
Yleistä

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen päätöksen takia Pälkäneen
seurakunnassa otetaan käyttöön suorituslisä KirVESTES 2018 – 2020, 26§
mukaisesti. Suorituslisä maksetaan työssä suoriutumisen perusteella.
Suorituslisän maksaminen alkaa 1.1.2020. Ennen suorituslisän maksamista on
arviointijakso 1.2.2019 – 31.10.2019. Suorituslisät tarkistetaan ja vahvistetaan
1.11. – 31.12.2019. Vuoden kuluttua arviointijakso alkaa 1.11.2019.
Suorituslisä ja siihen liittyvä arviointi toteutetaan vuosittain.

Suorituslisän suuruus
Suorituslisän suuruus määritetään alustavasti arviointikeskusteluissa 1.11. –
18.11.2019. Euromääräisenä lisän suuruus on vähintään 1,1 % seurakunnan
yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien työntekijöiden palkkabudjetin
peruspalkkojen yhteismäärästä, mikä summa jaetaan henkilöstölle arvioinnin
perusteella.
Arviointi muutetaan numeeriseksi keskiarvoksi seitsemästä eri kriteeristä,
liitteenä on arviointilomake. Palkkasumma jakautuu numeerisen keskiarvon
perusteella työntekijän palkan osaksi vuoden ajaksi. Palkkasumman
jakautuminen päätetään tarkemmin myöhemmin. Arviot muutetaan
numeerisiksi keskiarvoiksi joiden perusteella päätetään raamit kenelle
suorituslisä maksetaan.
Arvioinnin toteutus
Arvioinnit tehdään liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti. Arviointikriteerien
kuvaukset ovat peruste työstä suoriutumisen arviointiin ja niissä huomioidaan
myös toiminta työyhteisössä. Koko työyhteisön ilmapiirin, toiminnan ja
kehittymisen kannalta mm. yhteistyökyky ja vuorovaikutus ovat tärkeä osa
työtä. Jos työntekijän esimies vaihtuu arviointikauden aikana, on ennen
arviointikeskustelua selvitettävä työssä suoriutuminen edelliseltä esimieheltä.
Arvioinnit taltioidaan arviointilomakkeille ja koosteet arkistoidaan
taloustoimistossa.
Jos palvelussuhde on alle vuoden, käytetään arviointijaksona palvelussuhteen
kestoa.
Palkanlaskenta liittää suorituslisätiedot palkka- aineistoon KIPA:n
määräaikojen ja ohjeiden mukaisesti.
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Suorituslisän vahvistaminen
Arviointikeskustelun jälkeen kirkkoherra ja talouspäällikkö käsittelevät
arvioinnit yhdessä, jonka perusteella he tekevät esityksen suorituslisän saajista
ja euromääristä kirkkoneuvostolle.
Suorituslisät vahvistetaan kirkkoneuvostossa. Yli 4 kk kestävissä, mutta
arviointijaksoa lyhyemmissä yksittäisissä työsuhteissa arvioinnin vahvistaa
esimies viranhaltijapäätöksellä.
Muuta

Suorituslisä ei koske ylintä johtoa, eikä tuntipalkkalaisia.
Arvioinnit ovat JulkL:n 24§:n mukaisesti salassa pidettäviä.
Täytäntöönpanoneuvottelussa päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että
järjestelyerä 0,6 % käytetään yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan
henkilöstön peruspalkkojen epäkohtien korjaamiseen.

Työnantajan ja työntekijöiden edustajien välinen täytäntöönpanoneuvottelu käytiin 28.11.2019.
(Liite 1 Täytäntöönpanoneuvottelun pöytäkirja
Liite 2 Arviointikriteerit
Liite 3 Ohjeet esimiehille
Liite 4 Ohjeet työntekijöille)
PÄÄTÖS
Talouspäällikkö esittää, että työnantajan ja työntekijöiden edustajien neuvottelutuloksena:
1. että kirkkoneuvosto hyväksyy neuvottelun tuloksen suorituslisän periaatteista.
Jaettavan suorituslisän määrä on 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan
henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.
2. että järjestelyerä 0,6 % käytetään yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan
henkilöstön peruspalkkojen epäkohtien korjaamiseen.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat käyneet arviointikeskustelut alaisten kanssa.
Suorituslisä Pälkäneen seurakunnassa 3345,62 € /vuosi 2020.

Päätösesitys:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liite 2 Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys (tuodaan kokoukseen) salassa pidettävä
henkilörekisterinä.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö esittävät suoristuslisän maksamista liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Palkanlaskentaan ja saajille erikseen.

Muutoksenhaku:

Palvelussuhteen ehtoja koskevista päätöksistä, joissa sovelletaan KirVESTES:n palkkausta,
virkavapautta, vuosilomaa ja matkakorvauksia koskevia määräyksiä tai erillisiä
virkaehtosopimuksia (esim. henkilöstökoulutuksen etuudet), ei voi Evankelisluterilaisen 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.

LAVA
Liitteet:

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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PILISTVEREN YSTÄVYYSEURAKUNNAN TUKEMINEN

Valmistelija:

Kirkkoherra

Esittelijä:

Kirkkoherra

Esittely:

Kirkkoneuvosto 6/18.6.2018 § 82
KN 9/2013 § 148
Kirkkoneuvosto päätti 13.7.2010 § 109 tukea Pilisteveren ystävyysseurakuntaa kolmen
vuoden ajan 400 € kuukaudessa. Tuki on hankittu kolehdeilla, lahjotuksilla, torikahviolla,
lähetyslounaalla ja kannatusrenkaalla. Päätöksessä todettiin, että tukeen käytetään myös
budjettivaroja, mutta niitä ei ole tarvittu, koska vapaaehtoinen tuki on riittänyt hyvin
kannatussummaan.
Tukiajan päättyessä on päätettävä tuen jatkamisesta.
Päätösesitys:
Jatketaan Pilistveren seurakunnan taloudellista tukea 400€ /kk vuosina 2013 – 2015.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
18.6.2018
Pälkäneen seurakunta on jatkanut Pilistveren ystävyysseurakunnan tukemista edelleen 400
euron kuukausiavustuksin. Tukeen ei ole käytetty talousarviovaroja vaan varat on hankittu
kolehdeilla, lahjotuksilla, torikahviolla, lähetyslounaalla ja kannatusrenkaalla.
Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että tukemista jatketaan tavoitesummalla 400 euroa
kuukaudessa vuosina 2018 - 2019. Avustukseen ei ole tarkoitus käyttää talousarviomäärärahaa.
Päätös: Esityksen mukaan
9.12.2019
Kirkkoherra: Tuki on käytetty Pilistveren nuorisotyölle, papin palkkaan ja seurakunnan
toiminnan ylläpitoon tarpeen mukaan. Painetta olisi nostaa avustus nykyiseen minipalkkaan
500 €./kk. Toisaalta Pilistveren seurakunnan taloutta hiukan helpottaa, että kirkkoherra
Hermann Kalmus on aloittanut syksyllä Põhja-Sakalan kunnanjohtajana. Vapaa-aikanaan
Kalmus hoitaa seurakunnan kirkkoherran tehtävää.
Pilistveren seurakunnan tukijat ja leirikeskuksen käyttäjät ovat pitäneet kerran vuodessa
kehitysseminaarin. Tämän vuoden seminaari pidettiin 8-9.10.2019 Pilistveressä. Vastuu
seminaarin järjestämisestä oli Pälkäneen seurakunnalla. Muistio seminaarista liitteenä.

LAVA

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

Liitteet:

Liite 3 Muistio seminaarista

Päätösesitys:
Päätös:

Kirkkoherra esittää, että tukemista jatketaan tavoitesummalla 400 euroa kuukaudessa vuosina
2020 - 2022. Avustukseen ei käytetä talousarviomäärärahaa.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Tiedoksi Pilistveren seurakunta

Muutoksenhaku:

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

Valmistelija:

Kirkkoherra

Esittelijä:

Kirkkoherra

Esittely:

KEVÄTKAUDEN 2020 KOLEHDIT
ke 1.1.

Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki,
viitenumeroluettelo
su 5.1.

2. sunnuntai joulusta
Herran huoneessa
Rajoja ylittävä rakkaus - Kolehti raamatunkäännöstyöhön ja seurakuntaelämän vahvistamiseen
mm. Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
ma 6.1.

Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Kerhojen kummikohteelle Hosainnan kuurojen koululle/Suomen lähetysseurankautta.
su 12.1.

1. sunnuntai loppiaisesta
Kasteen lahja
Asta Vuorisen tekemälle lähetystyölle Japanissa Kansanlähetyksen kautta.
la 18.1.
Kristittyjen ykseyden rukouspäivä
su 19.1.

2. sunnuntai loppiaisesta, Pyhän Henrikin muistopäivä
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000
0744 03, viite 3010.

su 26.1.

3. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus herättää uskon
Seija Freasin tekemälle lähetystyölle Ranskan Marseillessa Kansanlähetyksen kautta.
su 2.2.

Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067
75.

su 9.2.

3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo
Pilistveren ystävyysseurakunnalle Virossa.
su 16.2.

2. sunnuntai ennen paastonaikaa
Jumalan sanan kylvö
Lapsien ja perheiden kasvun tukemiseen Suomen Pyhäkoulun Ystävät järjestön kautta. Vuonna
2020 Suomen Pyhäkoulun Ystävät tarjoaa seurakunnille Pop up -pyhäkouluja,
pyhäkoulutoiminnan organisointityökalun sekä sisältöjä Lastenkirkkoon. Suomen Pyhäkoulun
Ystävät SPY ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI67 8000 1270 1702 29.
su 23.2.
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Medialähetysjärjestö Sanansaattajien työlle Thaimaassa.
su 1.3.

1. paastonajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseen
hätäavun antamiseksi ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille. Kirkon Ulkomaanapu,
PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 8.3.

2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko
Evankeliumiseen median kautta aasialaisille Medialähetys Sanansaattajat ry:n
kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320
1903 60.

su 15.3.

3. paastonajan sunnuntai
Jeesus, Pahan vallan voittaja
Tyllilän perheen työlle Kaukasiassa Kylväjän kautta
su 22.3.

Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
Kirkon rakentamiseen Faticissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien
voimaannuttamiseen Senegalissa Herättäjä-Yhdistyksen kautta. HerättäjäYhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.

su 29.3.

5. paastonajan sunnuntai
Kärsimyksen sunnuntai

Myanmarin luterilaiselle kirkolle Sleyn kautta.
su 5.4.

Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
Puolustamalla vahvemmaksi - Kolehti nuorten koulutukseen ja henkiseen tukeen
mm. Senegalissa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL
56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

ma 6.4.

Hiljaisen viikon maanantai
Jeesus Getsemanessa
Vähemmistöasemassa olevien kristittyjen ja erityisesti nuorten kristillisen identiteetin
vahvistamiseen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa yhteistyössä Egyptin, Israelin, Palestiinan
itsehallintoalueen, Jordanian ja Pohjois-Afrikan Pipliaseurojen kanssa. Suomen Pipliaseura ry,
PL 54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ti 7.4.
Hiljaisen viikon tiistai
Jeesus tutkittavana
Psykotraumatologian keskuksen (ent. Kidutettujen kuntoutuskeskus) työn tukemiseen Helsingin
Diakonissalaitoksen säätiön kautta. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Alppikatu 2, 00530
Helsinki, FI50 8000 1200 0618 45.
ke 8.4.

Hiljaisen viikon keskiviikko
Jeesus tuomitaan
Inkerin kirkon vankilatyöhön. Inkerin evankelisluterilainen kirkko Venäjällä, PL 189, 53100
Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
to 9.4.

Kiirastorstai
Pyhä ehtoollinen
Yhteisvastuukeräykselle
pe 10.4.
Pöytäkirjan tarkastajien
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Jumalan Karitsa
Lindin perheen tekemälle lähetystyölle Nepalissa Suomen lähetysseuran kautta
la 11.4.

Pääsiäisyö
Kristus on voittanut kuoleman
Pilistveren ystävyysseurakunnalle
su 12.4.
Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut!
Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa tarjoamalla muun muassa
ammatti-, viljelys- ja yrittäjyyskoulutusta Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ma 13.4.

2. pääsiäispäivä
Ylösnousseen kohtaaminen
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan
turvaaminen ja tehostaminen Kirkkopalvelut ry:n kautta. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640,
04400 Järvenpää, FI60 2077 1800 0621 52, viite EU-elintarviketuki.
su 19.4.

1. sunnuntai pääsiäisestä
Ylösnousseen todistajia
Oikeus lapsuuteen - Kolehti lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolustamiseksi mm. IsraelPalestiina alueella Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 26.4.

2. sunnuntai pääsiäisestä
Hyvä paimen
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa
16 vähemmistökielellä Suomen Pipliaseuran kautta. Suomen Pipliaseura ry, PL
54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.

Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon
ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto
tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja
syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.
Kirkkohallitus päätti vuoden 2019 tapaan myöskin vuodelle 2020, että suomenkieliset
hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole
erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen
täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä tapahtuvasta
kolehdin kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen:
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä
kolehteja on voitu siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu
seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen
päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää
paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on
haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin
kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä.
Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta ilmoitetaan
kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä osoitteeseen terhi.kiuru@evl.fi
Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän
jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan
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mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava
määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.
Kirkkohallituksen täysistunto on vuonna 2011 antanut tätä koskevan ohjeen. Ohje on luettavissa
kolehteja koskevasta yleiskirjeestä 19/2011 evl.fi/plus internetsivuilta.
Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja oman seurakunnan toimintaan, kuten
nuorisotyön projektien rahoittamiseen. Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin
alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa
olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan lakisääteisten
perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on olemassa kirkollisvero.
Kirkkohallitus korostaa huolellisuuden ja turvallisuuden tärkeyttä kolehtivarojen käsittelyssä.
Seurakunnan taloussääntö velvoittaa kirkkoneuvoston antamaan ohjeet ko. varojen
vastaanottamisesta. Kirkkohallitus, Kirkon Ulkomaanapu ja eräät järjestöt toimittavat
seurakunnille viitenumeroluettelon tai pankkisiirtolomakkeet, joilla ko. kolehdit tilitetään, tai
ilmoittavat kullekin kolehdille oman viitenumeron. On tärkeää, että kussakin tilityksessä
käytetään oikeaa viitenumeroa.
Kirkkohallitus valvoo, että Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille tilitetään kaikki niille
määrätyt kolehdit. Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille kerättäviä kolehteja ei seurakunta
itse saa tilittää keräysaiheeseen liittyville järjestöille.
Kolehdit tilitetään viivytyksettä saajan tilille. Jos tilitettävälle kolehdille ei ole viitenumeroa,
pankkisiirron viestiksi on merkittävä kolehtipäivä, kolehdin käyttötarkoitus ja
seurakuntayhtymässä seurakunta, jossa kolehti on kannettu.
Tilintarkastajia kehotetaan kiinnittämään huomiota siihen, että kolehdit kannetaan
kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin antamien määräysten ja seurakunnassa laaditun
kolehtisuunnitelman mukaisesti ja tilitetään määräyksiä noudattaen.
KJ 10:7§ Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä seurakunnan päätettävissä olevia
kolehteja koskevasta kysymyksestä, asia on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi.
Kirkkoherra on laatinut kevätkauden 2020 kolehtisuunnitelman
LAVA

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

Liitteet:

--

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää kolehtisuunnitelman hyväksymistä

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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KASVUN VERSO - UUSI HIIPPAKUNNALLINEN PALKINTO
SEURAKUNTALAISVASTUUN ONNISTUNEESTA KEHITTÄMISTÄ

Valmistelija:

Kirkkoherra

Esittelijä:

Kirkkoherra

Esittely:

Tampereen hiippakunta kirje 12.11.2019
Tampereen hiippakunta jakaa ensi vuodesta 2020 alkaen vuosittain Kasvun Verso-palkinnon
toiminnalle, jossa on onnistuttu kehittämään seurakuntalaisten aktiivista toimijuutta.
Hiippakunnan antamalla huomionosoituksella seurakuntia halutaan rohkaista tunnistamaan
uusia kasvun versojaan.
Hiippakuntavaltuuston palkitsema ryhmä saa lahjoitettavakseen tuhat euroa sellaiselle
paikalliselle taholle, jonka toimintaa se haluaa tukea ja kannustaa. Näin palkinto ruokkii
seurakunnan ”versostoja” ja liittymistä paikallisen yhteisön ja paikkakunnan elämään.
Seurakunnat: Millaista uutta teillä versoo seurakuntaelämässä? Millä seurakuntalaisten
toiminnalla te voisitte olla tavoittelemassa Kasvun Verso-palkintoa?
Seurakuntien toimijat: Tehkää seurakunnassanne tiettäväksi ja tunnetuksi omaa toimintaanne –
ja ehdottakaa, että seurakunta voi hakea teille Kasvun Verso-palkintoa! Palkinnon avulla te
voitte edelleen olla kastelemassa ja voimistamassa uutta versostoa paikallisessa yhteisössä.
Mihin paikallisen yhteisön hyvään toimintaan lahjoittaisitte tuhat euroa?
Palkinnon myöntämisperusteet
Kasvun Verso -palkinnon myöntää Tampereen hiippakuntavaltuusto. Palkinto myönnetään
ryhmälle, yhteisölle, hankkeelle tai verkostolle. Oleellista on, että kyseessä on seurakuntalaisten
vastuulla tapahtuva kehittämistoiminta.
- kyseessä on merkittävä, pitkäaikainen ja vaikutuksiltaan laaja seurakuntalaisten ylläpitämä tai
heidän vastuullaan tapahtuva toiminto, hanke tai tapahtuma, tai
- kyseessä on uusi innovaatio, uutta aktiivisuutta ja sitoutumista synnyttävä toimintamalli,
prosessi tai kampanja, tai
- kyseessä on yksittäinen seurakuntateko, seurakuntalaisten toteuttama kokeilu tai palveluteko
Palkintoa myönnettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
Palkittava ilmiö
- synnyttää yhteyden ja osallisuuden kokemusta
- lujittaa seurakuntayhteyttä ja kasvua
- mahdollistaa avointa osallistumista ja ihmisten toimijuutta
- vahvistaa seurakunnan todistusta ja palvelua paikkakunnalla tai laajemmin
- on levitettävissä toisiin seurakuntiin
Valinta ja palkinnon jako
Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat esittää Tampereen hiippakunnan seurakuntien
kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot sekä johtokunnat ja seurakunnan erilaiset
toimintaryhmät.
Ehdotukset pyydetään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ehdotukset tehdään
liitteenä olevalla lomakkeella. Lomake liitteineen lähetetään Tampereen hiippakunnan
tuomiokapituliin 31.3. mennessä osoitteeseen tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Lomakkeessa annettujen tietojen ja perustelujen lisäksi ehdotukseen liitetään lyhyt
esittelyvideo.
Palkintoryhmä valitsee viisi parasta ehdokasta, joiden esittelyvideot jaetaan hiippakunnan
sivuille ja Facebookissa ym. sekä tekee esityksen hiippakuntavaltuustolle palkinnon saajasta.
Hiippakuntavaltuusto päättää kesäkuun kokouksessaan palkinnon myöntämisestä
tuomiokapitulin esittelystä.
Palkittava ryhmä saa lahjoitettavakseen tuhat euroa (1000 €) edelleen sellaiselle paikalliselle
taholle, jonka toiminnan uutta versoa se haluaa tukea ja kannustaa.
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Kasvun Verso -palkinto luovutetaan yhteisölle paikallisessa seurakunnassa järjestettävässä
tilaisuudessa.
Linkki Kasvun Verso-palkinnon esittelyvideoon löytyy täältä.
Videota voi jakaa esimerkiksi seurakunnan sivuilla tai sosiaalisessa mediassa.
LAVA

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

Liitteet:

--

Päätösesitys:

Annetaan tiedoksi vastuuryhmille ja kappelineuvostolle.

Päätös:

Annetiin tiedoksi vastuuryhmille ja kappelineuvostolle.

Toimeenpano

Vastuutyhmät ja kappelineuvosto.

Muutoksenhaku:

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 11 / 2019

Pvm 9.12.2019
Kello 18.00
Sivu 14/19
Paikka: Luopioisten srk-keskus

TALOUSPÄÄLLIKÖN EROPYYNTÖ

Valmistelija:

Kirkkoherra

Esittelijä:

Kirkkoherra

Esittely:

Talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila on valittu 14.5.2019 Janakkalan seurakunnan
talouspäällikön virkaan. Hän on vastaanottanut viran 1.8.2019.
Muru-Tanilalle on myönnetty virkavapaata Pälkäneen seurakunnan talouspäällikön virasta
31.3.2020 saakka. Hän tekee Pälkäneen seurakunnalle 10 % työaikaa.
Koko henkilöstön työtilanne huomioon ottaen järjestely on kuormittava. Kristel Muru-Tanila
on jättänyt 4.12.2019 eropyyntönsä Pälkäneen seurakunnan talouspäällikön virasta. MuruTanila pyytää eroa viimeistään 1.4.2020 mennessä.

LAVA

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

Liitteet:

--

Päätösesitys:
Päätös:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se myöntäisi Kristel MuruTanilalle anotusti eron talouspäällikön virasta.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuuston käsittelyyn.

Muutoksenhaku:

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

Valmistelija:

Kirkkoherra

Esittelijä:

Kirkkoherra

Esittely:

Talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila on jättänyt eroanomuksen talouspäällikön virasta.
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valtuutta johtoryhmän valmistelemaan talouspäällikön
tehtävien hoidon järjestämistä.

LAVA

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

Liitteet:

--

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valtuuttaa johtoryhmän valmistelemaan
talouspäällikön tehtävien hoidon järjestämistä.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päätös:
Toimeenpano
Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

Tuomiokapitulin kirjeet:
Muut asiat:
Viranhaltijapäätökset ajalta 21.11.-5.12.2019 liite 4
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto klo 18
30.1.2020 Pappila
18.2.
19.3. klo 18.30 tilinpäätöksen allekirjoitus.
28.4.
26.5.
Kirkkovaltuusto, klo 18
11.2.2020 vaalikokous
11.5. tilinpäätös
Päätösesitys:

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 19.00.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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Pälkäneen seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Kokouspäivämäärä
9.12.2019

Pöytäkirjan pykälä
§ 182.

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: 169,170,171,172,173,178, 179, 181, 182,183.

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:
176, 177, 180.
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. 174, 175
Palvelussuhteen ehtoja koskevista päätöksistä, joissa sovelletaan KirVESTES:n palkkausta, virkavapautta, vuosilomaa ja matkakorvauksia koskevia
määräyksiä tai erillisiä virkaehtosopimuksia (esim. henkilöstökoulutuksen etuudet), ei voi Evankelisluterilaisen 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.)
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: 176, 177, 180.
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

1
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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millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
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.
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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.
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