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Kokouspaikka

Sähköinen kokous (linkki kokoukseen lähetetään sähköpostilla)

Osallistujat
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Huhtala Enni
Hämäläinen-Ylikahri Maikki
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Koivisto Leila
Koppanen Kari
Korkatti Liisa
Kuumola Veikko
Kämäräinen Timo
Kärki Mikko
Lehikoinen Hannele
Lehtiö Tarja
Linna Vesa
Länsipuro Anette
Ojakoski Asko
Palvanen Terhi
Päivänen Maria
Rautkivi Jouko
Ruuna Juha
Salo Marika
Salonen Heidi
Seppänen Tuija
Siivola Asko
Tolonen Kari
Vesamäki Mikko
Viitanen Timo
Virtanen Kari

poissa, tilalla Päivi Perko

poissa, tilalla Timo Syväjärvi

poissa

poissa, tilalla Markku Nieminen

Kirkkoneuvoston jäsen
(ei kirkkovaltuutettu)

Petäkoski-Hult Tuula

saapui klo 18.22

Viranhaltijat

Vehviläinen Matti, vs. kirkkoherra
Kuusisto Annu, vs. talousjohtaja, sihteeri
Lähdekorpi Arja, henkilöstöpäällikkö
Tarri Henriikka, diakonian työalajohtaja
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Allekirjoitukset

Kari Koppanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Annu Kuusisto
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokonaan kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Lempäälässä ___ / ___ 2020

___ / ___ 2020

Veikko Kuumola
pöytäkirjantarkastaja

Jouko Rautkivi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 18.5 – 17.6.2020 Lempäälän
seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Kirkkopolku 1, 37500 Lempäälä.

Lempäälässä ___ / ___ 2020

Annu Kuusisto
kirkkovaltuuston sihteeri
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§ 13 Kokoustiedot
Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Poikkeustilan aikana kirkkohallituksen antaman määräyksen (Yleiskirje
12/2020) mukaan kirkkovaltuustojen päätösvaltaa voidaan siirtää
kirkkoneuvostoille, jos päätösvaltaista kirkkovaltuuston kokousta ei saada
koolle. Lisäksi mahdollistetaan seurakunnan toimielinten sekä kirkkohallituksen
toimielinten sähköiset kokoukset. Tämä koskee seurakuntien kirkkovaltuustoa,
kirkkoneuvostoa ja johtokuntaa sekä seurakuntayhtymän vastaavia
toimielimiä. Päätös koskee myös kirkkohallituksen täysistuntoa,
virastokollegiota ja kirkkohallituksen asettamia johtokuntia.
Väliaikainen määräys tulee voimaan 25.3.2020 ja on voimassa yhtä kauan kuin
valmiuslain käyttöönottoasetukset ovat voimassa, mutta enintään 31.8.2020
saakka.
Esitys

Todetaan kokous kutsutun koolle kuulutuksella, joka on ollut
nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 5.5.2020 - 12.5.2020 välisenä
aikana sekä valtuutetuille toimitettuna 5.5.2020 päivätyllä kokouskutsulla.
Todetaan nimenhuudolla paikalla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut
kirkkoneuvoston jäsenet sekä viranhaltijat. Todetaan kokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan tarkastuksen ajankohdasta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Kuumola ja Jouko Rautkivi.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua
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§ 14 Lainan nostaminen Sääksjärven uuden seurakuntatalon rakennushankkeen
rahoittamiseksi
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto

KN 28.4.2020 § 57
Lempäälän seurakunta on vuoden 2020 talous- ja toimintasuunnitelmassa
päättänyt
Sääksjärven
uuden
seurakuntatalon
rakentamisesta.
Investointiosaan on hyväksytty 3,5 miljoonan euron investointimääräraha,
mutta rahoituslähdettä ei ole ratkaistu. Rakennushanke on aloitettu huhtikuun
2020 aikana.
Kirkkovaltuuston toimivaltaan kuuluu tehdä päätös lainan ottamisesta (KL 9,
1§).
Lainasta vähintään puolet on määrä ottaa ns. kiinteällä korolla
rahoitusmarkkinoilla olevasta epävarmuudesta johtuvan riskin minimoimiseksi.
Loppuosa lainasta sidotaan 12 kk euriboriin marginaalilla. Lainalla tulee olla 1020 vuoden maksuaika ja 20-30 vuoden maksuaikataulukko. Euriboriin sidottua
lainaa tulee voida lyhentää kuluitta nopeammassa aikataulussa, jos
seurakunnan talous antaa tulevina vuosina siihen mahdollisuutta.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää ottaa lainaa Sääksjärven
seurakuntatalon rakennushanketta varten enintään 2,0 milj. euroa. Laina
nostetaan vuosina 2020 ja 2021.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaa
kirkkoneuvoston tekemään päätöksen rahalaitoksen valinnasta ja tarkemmista
ehdoista edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja että päätös
rahalaitoksen valinnasta tuodaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

LAVA

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

Päätös

Esityksen mukaan.

****
KV 12.5.2020
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää ottaa lainaa Sääksjärven
seurakuntatalon rakennushanketta varten enintään 2,0 milj. euroa. Laina
nostetaan vuosina 2020 ja 2021.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaa
kirkkoneuvoston tekemään päätöksen rahalaitoksen valinnasta ja tarkemmista
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ehdoista edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja että päätös
rahalaitoksen valinnasta tuodaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus
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§ 15 Sijoitusraportti sekä lähitulevaisuuden sijoitusratkaisut
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto

KN 28.4.2020 § 58
Lempäälän seurakunnalla on noin 3 miljoonan euron sijoitusomaisuus, joka on
hajautettu eri rahoitusinstrumentteihin. Vallitseva markkinatilanne on
epävarma ja yhtäältä seurakunnan investointitarve edellyttää toimia sijoitusten
kotiuttamiseksi.
Varallisuussuunnittelu Viisaus Oy:n Klaus Siren on laatinut Lempäälän
seurakunnalle suunnitelman sijoitusten kotiuttamisaikataulusta huomioiden
seurakunnan investointitarve, yleinen epävarma markkinatilanne sekä kunkin
sijoitusinstrumentin riskitekijät.
Liite

28.4.2020 päivätty sijoitusraportti / Viisaus Oy

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen liitteenä olevan 28.4.2020 päivätyn
sijoitusraportin sekä hyväksyy siinä esitetyn sijoitusten lunastusaikataulun.

LAVA

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

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua

***
KV 12.5.2020
Liite

28.4.2020 päivätty sijoitusraportti / Viisaus Oy esitellään kokouksessa

Esitys

Kirkkovaltuusto merkitsee kirkkoneuvoston päätöksen tiedokseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua
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§ 16 Lisämäärärahaesitys Koronan aiheuttamassa kriisiajassa auttamiseksi
Valmistelija

Annu Kuusisto, Henriikka Tarri

Esittelijä

Annu Kuusisto

KN 14.4.2020 § 52

Koronan aiheuttama poikkeustila aiheuttaa henkistä, fyysistä ja taloudellista
kriisiä ihmisille. Lempäälän seurakunta haluaa olla osaltaan tukemassa
Lempääläläisten selviytymistä tässä monia koskettavassa poikkeustilassa.
Avuntarve on suurempi kuin mitä diakonian vuosittainen avustusmääräraha on.
Tämän vuoksi lisämäärärahan tarve on ilmeinen.
Lisämääräraha mahdollistaa tosiasiallista apua osoitettavaksi erillistä anomusta
vastaan (anomuspolitiikka esitellään kokouksessa).
Lempäälän seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan yksittäinen
avustuspäätös voi olla maksimissaan 1000 euroa. Korona –lisämäärärahasta
osoitettavan avustuksen on kuitenkin tarkoituksenmukaista olla
poikkeuksellisesti enemmän.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3§:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Yksityisten henkilöiden taloudellinen tukeminen
tukee merkittävällä tavalla paikallisia lapsiperheitä.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle 100 000 euron
lisämäärärahan myöntämistä diakoniatyön työalalle avustustyöhön vuoden
2020 aikana.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että lisämäärärahan käyttöä seurataan
erillisellä kirjanpidon tunnisteella ”korona” ja kustakin avustuspäätösestä, joka
on maksimissaan 3000 euroa, tehdään viranhaltijapäätös. Avustuspäätöksen
tekee diakonian viranhaltija yhdessä talousjohtajan tai kirkkoherran kanssa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua

***
KV 12.5.2020
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle 100 000 euron
lisämäärärahan diakoniatyön työalalle avustustyöhön vuoden 2020 aikana.

Päätös

Kirkkovaltuusto päätti 100 000 euron lisämäärärahan myöntämistä koronan
aiheuttamassa kriisiajassa auttamiseksi diakoniatyön työalalle avustustyöhön
vuoden 2020 aikana.

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus
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§ 17 Kriisirahaston perustaminen
Valmistelija

Annu Kuusisto, Henriikka Tarri

Esittelijä

Annu Kuusisto

KN 14.4.2020 § 53
Lempäälän seurakunnalla ei ole toistaiseksi ollut erillistä ns. kriisirahastoa,
jonka turvin voitaisiin avustaa tavallista suurempaa kertakaikkista apua
vaativassa hätätilassa.
Rahaston perustaminen edellyttää erityiskatteisen rahaston perustamista
seurakunnan kirjanpitoon. Erityiskatteinen rahasto perustetaan testamenttina
tai muuna lahjoituksena saadusta rahasta ja/tai muusta omaisuudesta, jolle
testamentissa tai lahjakirjassa on määrätty käyttöehto. Rahastoa ei voi
perustaa kirkollisverovaroin.
Rahaston toiminnalle ja varojen käytölle tulee hyväksyttää kirkkovaltuustossa
rahastosääntö, jossa määritellään rahaston olemassaolon reunaehdot.
Lempäälän seurakunta on vastaanottanut 4 999 euron avustuksen yksityiseltä
henkilöltä käytettäväksi avustuksena koronakriisin aiheuttamassa hädässä.
Tämä summa toimii perustettavan kriisirahaston alkupääomana. Pääomaa
toivotaan kartutettavan muu muassa yritysten ja yksityisten ihmisten
lahjoituksilla sekä kolehdeilla ja myyjäistuotoilla.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3§:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kriisirahaston käynnistäminen mahdollisesti
tukee merkittävällä tavalla paikallisia lapsiperheitä.

Liite

9.4.2020 kriisirahaston sääntöluonnos

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Lempäälän
seurakuntakuntaan
perustetaan
erityiskatteinen
kriisirahasto
2. rahastolle hyväksytään liitteenä oleva 9.4.2020 päivätty kriisirahaston
sääntö.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuustoon

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua

***
KV 12.5.2020
Liite

9.4.2020 kriisirahaston sääntöluonnos
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Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Lempäälän
seurakuntakuntaan
perustetaan
erityiskatteinen
kriisirahasto
2. rahastolle hyväksytään liitteenä oleva 9.4.2020 päivätty kriisirahaston
sääntö.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus
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§ 18 Hautaustoimen pääluokan (4) määrärahaylitys vuonna 2019
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto

KN 31.3.2020 § 44
Lempäälän seurakunnan talousarvion sitovuustaso valtuuston nähden on
hautaustoimen osalta pääluokan netto eli ulkoinen toimintakate. Mikäli
toimintakate on ylittymässä, tulee valtuuston hyväksyä ylitys myöntämällä
lisämääräraha. Koska tilikausi on sulkeutunut, tulee kirkkovaltuuston hyväksyä
tapahtunut ylitys.
Hautaustoimen ylitys perustui palkkausmäärärahojen ylittymisestä
sairaustapausten johdosta sekä hautausmaakiinteistöjen sähkönkulutuksen
kirjaamisesta hautaustoimelle aiemman kiinteistötoimen sijaan.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy hautaustoimen
pääluokan (4) määrärahaylityksen 8031,01 euroa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuustoon

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua

***
KV 12.5.2020
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se hyväksyy hautaustoimen
pääluokan (4) määrärahaylityksen 8031,01 euroa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus

Pöytäkirja
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§ 19 Ilmoitusasiat
Sisä-Suomen poliisilaitos on 22.4.2020 myöntänyt Lempäälän seurakunnalle
pienkeräysluvan aina 10 000 euroon asti. Keräyslupa on voimassa kolme
kuukautta. Varat ohjataan yksityisten ihmisten auttamiseksi korona-aikana.
Varsinaisen rahankeräysluvan (päätös hakemisesta KN 5/2020) hakuprosessi
kestänee 2-4 kuukautta.
Esitys

Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua

§ 20 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.22.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusoikeus
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 13,15,19,20
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:
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:
Oikaisuvaati-

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

musviranomai-

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

nen ja –aika

 Lempäälän kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkopolku 1
Postiosoite: 37500 Lempäälä
Sähköposti: kirkkoherranvirasto.lempaala@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,

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).

Muotoiltu taulukko
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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
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Hankintaoikais
un tekeminen

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

Muotoiltu taulukko

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Muotoiltu: Normaali, Sarkainkohdat: Ei ole kohdassa
9,21 cm + 12,7 cm + 14,92 cm

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.

Hankintaoikais
un 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, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1
Postiosoite: 13100 Hämeenlinna
Telekopio: 0295642269
Puhelin: 0295642210
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa Valitusaika
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 14,16-18
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Valitusaika
 Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26
Postiosoite: 33210 Tampere
Puhelin: 0505746009
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki

30 päivää

30 päivää

Muotoiltu taulukko

Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
ajan laskeminen 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.
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.
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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 johdosta 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.
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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

Oikeudenkäyntimaksu

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.

Tuomioistuinmaksulain
(1455/2015)
2
§:n
nojalla
muutoksenhakijalta
peritään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallintooikeudessa 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.

