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§ 18

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Esitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Noora Lerkki ja Pekka
Mäkelä. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 26.2.
– 27.3.2020 viraston aukioloaikana. Lisäksi pöytäkirja on nähtävillä Loimaan
seurakunnan nettisivuilla osoitteessa
https://www.loimaanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/paatoksenteko/kirkkoneuvosto
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä §:ään 29 Kirkkoherran viranhaltijapäätös 1.2020, §:ksi
30 IT-alueen tietosuojavastaavan, tietosuojayhdyshenkilön ja
tietosuojaryhmän valinta ja §:ksi 31 Paikallinen järjestelyerä ja suorituslisän
maksaminen 2020. § 30 siirtyy §:ksi 32.
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§ 19

Partiolippukuntien määrärahat 2020

Diaarinumero

DLOI/2/02.00.01/2020
Jäsen Tarja Mäkipunto-Ristanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi.

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan talousarviossa on varattu määräraha partiolippukuntien
toiminnan tukemiseen. Lippukunnanjohtajien kanssa on aiemmin sovittu, että
tämä määräraha jaetaan tasapuolisesti kaikkien lippukuntien kesken.
Jakoperusteeksi on sovittu lippukunnan jäsenmäärä edellisen toimintavuoden
lopussa, ja vuodesta 2013 alkaen määrärahaksi 18 euroa jäsentä kohden.
Lippukuntien ilmoittamien tietojen mukaan määräraha jakautuu seuraavasti:
- Alastaron Jyväset
- Loimaan Nuotioloimut
- Loimaan Saviset
- Mellilän Menninkäiset

1620 €
2016 €
1386 €
1836 €
Yhteensä

6858 €

Tarkempia tietoja lippukuntien toiminnasta liitteenä.

Esitys

Lippukuntien ilmoittamien tietojen mukaan jaetaan seurakunnan
talousarviossa partiolippukuntien toiminnan tukemiseen varattu määräraha
seuraavasti
- Alastaron Jyväset
- Loimaan Nuotioloimut
- Loimaan Saviset
- Mellilän Menninkäiset

1620 €
2016 €
1386 €
1836 €
Yhteensä

6858 €

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tiedoksi seurakunnan partioyhdyshenkilö Sami Laaksoselle.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 20

Tukiryhmien luottamushenkilöjäsenten kokouspalkkiot

Diaarinumero

DLOI/34/00.00.01/2020

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkovaltuusto 15.1.2019 15 §:
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOT
Kirkkoneuvosto 13.12.2018, § 211:
Loimaan
seurakunnassa
on
maksettu
seuraavat
luottamushenkilöiden
kokouspalkkiot:
a) kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kappelineuvostojen, sairaalasielunhoidon
johtokunnan, toimikuntien ja toimintaryhmien jäsenille 40 e, puheenjohtajalle ja
sihteerille 50 %:lla korotettuna;
b) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1750 e;
c) kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 875 e ja varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 440 e;
d) vaalilautakunnan kokouspalkkiot alle kolmen tunnin kokouksesta 40 e,
puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 50 %:lla korotettuna; jos kokous on kestoltaan yli
kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena;
e) vaalilautakunnan kokouspalkkiot varsinaisesta vaalitoimituksesta 30 e/h,
puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 50 %:lla korotettuna;
f) toimielinten jäsenten kilometrikorvaukset maksetaan kokouksiin osallistuttaessa ja
pöytäkirjan
tarkastuksesta
pöytäkirjantarkastajille
ja
puheenjohtajalle
matkustussäännön mukaan. Puheenjohtajalle korvataan myös matka kokouskutsun
allekirjoittamisesta;
g) viranhaltioiden kokouspalkkiot vahvistetaan KirVesTes 64 § mukaisesti, joka
tämänhetkisessä sopimuksessa on enintään 32,06 e ja 1.4.2019 alkaen 32,38 e.
h) kokouspalkkiot maksetaan kerran vuodessa joulukuussa
i) kokouspalkkiot ovat voimassa 1.1.2019 alkaen.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle luottamushenkilöiden
kokouspalkkioiden pitämistä ennallaan. (RH)
KÄSITTELY: Jäsen Pekka Kaasalainen esitti Esko Lundgrenin kannattamana, että d)kohdan vaalilautakuntaa koskeva: jos kokous on kestoltaan yli kolme tuntia,
maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena myös a)-kohdan kokouksista:
kirkkovaltuuston,
kirkkoneuvoston,
kappelineuvostojen,
sairaalasielunhoidon
johtokunnan, toimikuntien ja toimintaryhmien jäsenille, puheenjohtajalle ja sihteerille.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
a) kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kappelineuvostojen, sairaalasielunhoidon
johtokunnan, toimikuntien ja toimintaryhmien jäsenille 40 e, puheenjohtajalle ja
sihteerille 50 %:lla korotettuna; jos kokous on kestoltaan yli kolme tuntia, maksetaan
kokouspalkkio kaksinkertaisena;
b) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1750 e;
c) kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 875 e ja varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 440 e;
d) vaalilautakunnan kokouspalkkiot alle kolmen tunnin kokouksesta 40 e,
puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 50 %:lla korotettuna; jos kokous on kestoltaan yli
kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena;
e) vaalilautakunnan kokouspalkkiot varsinaisesta vaalitoimituksesta 30 e/h,
puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 50 %:lla korotettuna;
f) toimielinten jäsenten kilometrikorvaukset maksetaan kokouksiin osallistuttaessa ja
pöytäkirjan
tarkastuksesta
pöytäkirjantarkastajille
ja
puheenjohtajalle
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matkustussäännön mukaan. Puheenjohtajalle korvataan myös matka kokouskutsun
allekirjoittamisesta;
g) viranhaltioiden kokouspalkkiot vahvistetaan KirVesTes 42 § mukaisesti, joka
tämänhetkisessä sopimuksessa on enintään 32,06 e ja 1.4.2019 alkaen 32,38 e.
h) kokouspalkkiot maksetaan kerran vuodessa joulukuussa
i) kokouspalkkiot ovat voimassa 1.1.2019 alkaen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkovaltuusto hyväksyy, että
a) kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kappelineuvostojen, sairaalasielunhoidon
johtokunnan, toimikuntien ja toimintaryhmien jäsenille 40 e, puheenjohtajalle ja
sihteerille 50 %:lla korotettuna; jos kokous on kestoltaan yli kolme tuntia,
maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena;
b) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1750 e;
c) kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 875 e ja varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 440 e;
d) vaalilautakunnan kokouspalkkiot alle kolmen tunnin kokouksesta 40 e,
puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 50 %:lla korotettuna; jos kokous on
kestoltaan yli kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena;
e) vaalilautakunnan kokouspalkkiot varsinaisesta vaalitoimituksesta 30 e/h,
puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 50 %:lla korotettuna;
f) toimielinten jäsenten kilometrikorvaukset maksetaan kokouksiin
osallistuttaessa ja pöytäkirjan tarkastuksesta pöytäkirjantarkastajille ja
puheenjohtajalle matkustussäännön mukaan. Puheenjohtajalle korvataan
myös matka kokouskutsun allekirjoittamisesta;
g) viranhaltioiden kokouspalkkiot vahvistetaan KirVesTes 42 § mukaisesti,
joka tämänhetkisessä sopimuksessa on enintään 32,06 e ja 1.4.2019 alkaen
32,38 e.
h) kokouspalkkiot maksetaan kerran vuodessa joulukuussa
i) kokouspalkkiot ovat voimassa 1.1.2019 alkaen.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin a- i.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Päätöksessä mainitut toimintaryhmät on muutettu tukiryhmiksi (KN
28.3.2019). Joten todetaan että tukiryhmien luottamushenkilöjäsenille
maksetaan kokouspalkkio ja matkakulut kuten on maksettu toimintaryhmien
luottamushenkilöjäsenille. Samoin tukiryhmien kokouksiin osallistuvat
viranhaltijat ovat oikeutettuja kokouspalkkioihin.
Esitys

Hyväksytään, että tukiryhmien luottamushenkilöjäsenille 1.1. 2020 alkaen
maksetaan kokouspalkkio ja matkakulut kuten on maksettu toimintaryhmien
luottamushenkilöjäsenille. Samoin tukiryhmien kokouksiin osallistuvat
viranhaltijat ovat oikeutettuja kokouspalkkioihin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään johtavat viranhaltijat

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 21

Seppeleenlaskijat sankarihaudoille

Diaarinumero

DLOI/27/00.02.07/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Menneinä vuosina on ollut tapana etukäteen valita seurakunnan
seppeleenlaskijat Kaatuneiden muistopäivän ja Itsenäisyyspäivän
seppeleenlaskua varten Kanta-Loimaan ja Siunauskappelin sankarihaudoille.
Metsämaan, Alastaron, Virttaan ja Mellilän sankarihaudoille on
seppeleenlaskijat valittu kappelineuvostojen toimesta.
On näin ollen syytä valita luottamushenkilöiden joukosta seppeleenlaskijat
Kaatuneiden muistopäivän 17.5.2020 ja Itsenäisyyspäivän 6.12.2020
seppeleenlaskutilaisuuksiin Kanta-Loimaan ja Siunauskappelin
sankarihaudoille. Seppeleenlasku tapahtuu molemmissa kirkoissa heti
jumalanpalveluksen päätyttyä n. klo 11.

Esitys

Valitaan seppeleenlaskijat sankarihaudoille
a) Kaatuneiden muistopäivä 17.5.2020 klo 11. Siunauskappeli 1 henkilö ja
Kanta-Loimaan kirkko 1 henkilö.
b) Itsenäisyyspäivä 6.12.2020 klo 11. Siunauskappeli 1 henkilö ja KantaLoimaan kirkko 1 henkilö.

Päätös

a) Valittiin 17.5.2020 seppeleenlaskijoiksi Pekka Mäkelä Siunauskappelille ja
Eliisa Jaatinen Kanta-Loimaalle.
b) Valittiin Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 seppeleenlaskijoiksi Veli Reunanen
Siunauskappelille ja Heikki Vainio Kanta-Loimaalle.

Tiedoksi

Loimaan kaupunki Monika Antikainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 22

Siistijän irtisanoutuminen

Diaarinumero

DLOI/45/01.01.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Siistijä Eila Mauriala on irtisanoutunut työstään 1.5.2020 alkaen siirtyäkseen
eläkkeelle.

Esitys

Hyväksytään irtisanoutuminen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Eila Maurialalle.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 23

Talouspäällikön loman siirto

Diaarinumero

DLOI/31/01.01.00/2020
Talouspäällikkö poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Talouspäällikkö Leena Välikankaalle on myönnetty 28.5.2019 lomaa ajalle
24.2. – 1.3.2020, yhteensä viisi päivää. Virkatehtävien vuoksi lomaa ei ole
pystynyt pitämään ko ajankohtana, joten Välikangas anoo loman siirtoa
seuraaville päiville 13.3,20.3, 27.3, 9.4, 24.4, yhteensä viisi päivää. Sekä
yhden lomapäivän ajalle 30.4.2020, joka oli jäänyt jäljelle. Näin kaikki
vuosilomapäivät on pidetty.

Esitys

Myönnetään esityksen mukaisesti

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään talouspäällikölle.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 24

Aktiivinen tuki Loimaan seurakunnassa

Diaarinumero

DLOI/12/01.04.00/2020

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkoneuvosto 28.1.2020:Aktiivinen tuki Loimaan seurakunnassa
Diaarinumero

DLOI/12/01.04.00/2020

Seurakunnassa on laadittu varhaisen tuen toimintamalli. Toimivassa
työyhteisössä työt sujuvat ja työ koetaan merkitykselliseksi. Jokainen
työntekijä vaikuttaa työyhteisöön ja työn sujuvuuteen omalla asenteellaan,
vuorovaikutuksellaan ja toiminnallaan. Arvostava, toisia tukeva ja ystävällinen
työtoveruus saa aikaan työhyvinvointia. Työhyvinvointi näkyy seurakunnassa
työn ilona, innostumisena, yhteistyönä ja haluna kehittää työtä.
Esimiehen velvollisuus on kiinnittää huomiota työyhteisön ilmapiiriin, puuttua
ristiriitoihin ja käydä keskustelua työn tavoitteista ja työn kehittämisestä.
Toimivassa ja hyvinvoivassa työyhteisössä työn yhteinen pyrkimys on selvillä,
jokainen tuntee tehtävänsä ja kantaa niistä vastuuta, johtaminen on avointa ja
työolosuhteet ovat terveelliset ja turvalliset.
Seurakunnan varhaisen tuen toiminta, säännölliset kehityskeskustelut ja
tehtävänkuvausten päivittäminen, esimiestaitojen kehittäminen sekä
ristiriitojen selvittäminen tukevat työhyvinvointia.
Esitys

Hyväksytään Varhaisen tuen toimintamalli 2020-2022.

Päätös

Asia lähettiin johtoryhmälle uudelleen valmisteltavaksi.

Toimenpiteet Valmiin mallin ote lähetetään Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituliin
Muutoksenhaku Päätökseen ei voida hakea muutosta.
----------------------------------------------------------------------------------------------Johtoryhmä on valmistellut asiaa12.2.2020 kokouksessaan ja laatinut
Loimaan seurakuntaan Aktiivisen tuen -mallin. Asiakirja tuodaan kokoukseen.
Esitys

Hyväksytään asiakirja Aktiivinen tuki Loimaan seurakunnassa.

Päätös

Esityksen mukaan. Asiakirja on muokattu Yhteistyötoimikunnan toiveiden
mukaisesti.

Toimenpiteet

Lähetetään Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 25

Lähde seurakuntalehti

Diaarinumero

DLOI/9/06.02/2020

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunta on yhteistyössä Loimaan Lehden kanssa julkaissut kahden
vuoden ajan 4-sivuista seurakuntalehteä. Vuonna 2019 julkaistiin kolme
Lähde – numeroa: 1. pääsiäinen ja kesä 2. syksy 3. joulu, joista kustannus
yhteensä oli 13.690 €. Seurakuntalehti on koettu tarpeelliseksi ennen kaikkea
siksi, että Loimaan lehden laajalevikkinumeron välissä se on jaettu kaikkiin
Loimaan talousalueen koteihin. Uuden vuoden alkaessa on syytä tehdä
päätös, missä muodossa ja millä taajuudella Lähde – lehti ilmestyy vuonna
2020. Eräänä vaihtoehtona on esitetty suppeamman keskiaukeamaliitteen
julkaisua pääsiäisen ja joulun alla sekä syyskauden alkaessa.

Esitys

Valtuutetaan kirkkoherra pyytämään Loimaan lehdestä tarjoukset 4-sivuisesta
Lähde-tiedotuslehdestä ja vaihtoehtoisesti Lähde-keskiaukeamaliitteestä, joka
julkaistaisiin pääsiäisen ja joulun alla sekä syyskauden alkaessa. Tarjoukset
tuodaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.
Loimaan Lehti toimitti tarjouksen 12.2.2020 liitteistä ja bannerista Loimaan
Lehdessä v. 2020.
Hyötysuhteeltaan tärkeimmäksi arveltiin valmisteluryhmässä 12.2. vähintään
4-sivuisen Lähde-lehden julkaisu nimenomaan alkusyksystä, jolloin uusi
toimintakausi alkaa kesälomien jälkeen. Pääsiäisen ja kesän sekä joulunajan
tapahtumiin ehdotettiin tällä kertaa kokeilun arvoiseksi 2-sivuista
keskiaukeamaliitettä.
Perusteltua olisi näin ollen hyväksyä Loimaan Lehden tarjouksesta yksi
numero (syyskauden alku) jo tutuksi tulleesta 4-sivuisesta Lähde-lehdestä,
4-s. liite: 3-4 kpl vuoden aikana lehdissä. Kyseinen lehti jaetaan kaikkiin
Loimaan talouksiin. Tekniset tiedot: 4-sivuinen, paperi 70 g/m2, painosmäärä
n. 13000 kpl, leikattuna liitteenä tai Loimaan Lehden kokoisena. Hinta 3400,+ toimitustyö 280,-/iso haastattelujuttu (sis. matkakulut) + sähköinen versio
120,-

sekä uutena vaihtoehtona pääsiäisen- ja kesän tapahtumia sekä
joulunaikaa varten 2 sivuinen keskiaukeamaliite Loimaan Lehdessä,
kaksi julkaisua yhteensä.
2-sivuinen aukeama 3-4 kpl vuoden aikana lehdissä. Kyseinen lehti
jaetaan kaikkiin Loimaan talouksiin. Tekniset tiedot: 2-sivuinen, paperi
70 g/m2, painosmäärä n. 13000 kpl, leikattuna liitteenä tai Loimaan
Lehden kokoisena. Hinta 2300,- + toimitustyö 280,-. Hintoihin lisätään
arvonlisävero.
Liitteenä Loimaan Lehden tarjous kokonaisuudessaan.
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Esitys

Hyväksytään Loimaan Lehden tarjous 4-sivuisesta seurakuntaliitteestä, joka
julkaistaan alkusyksystä, sekä 2–sivuisesta keskiaukeamaliitteestä, jonka
ensimmäisessä numerossa ilmoitetaan pääsiäisen ja kesän tapahtumat ja
toisessa numerossa joulun ajan tapahtumat.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Loimaan Lehti, Veli-Matti Knuuti

Muutoksen haku

Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.
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§ 26

Mainosrahoitteinen seurakuntaesite ja yhteystietovihko

Diaarinumero

DLOI/24/06.02/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Talouspäällikkö, hallintosihteeri ja kirkkoherra tutustuivat keskiviikkona 5.2.
ArtCloud yrityksen myynti- ja markkinointijohtaja Niko Raekosken esittelyyn
seurakuntaesitteestä. Useat seurakunnat ovat yhteistyössä ArtCloud –
yrityksen kanssa julkaisseet seurakuntaesitteen, mm. Forssan ja Sääksmäen
seurakunnat, jotka ovat jotakuinkin saman kokoisia seurakuntia kuin Loimaan
seurakunta. Seurakunta saa omaan käyttöönsä 3000 painettua esitettä, kun
riittävä määrä yrityksiä on lähtenyt mukaan. Kyseisessä hankkeessa
seurakunnalle ei tule taloudellisia kustannuksia, koska esite rahoitetaan
yritysmainoksilla.
Valmisteluryhmässä 12.2. tutustuttiin ArtCloud-yrityksen tarjoukseen sekä
katseltiin eri seurakuntien seurakuntaesitteitä sähköisessä muodossa.
Valmisteluryhmä oli yksimielisesti sitä mieltä että lähdetään mukaan
mainosrahoitteiseen ArtCloud yrityksen tuottamaan seurakuntaesitteeseen.
Mikäli yritykset eivät lähde mukaan hankkeeseen, niin hanke raukeaa eikä
siitä koidu Loimaan seurakunnalle eikä loimaalaisille yritykselle kuluja.
Liitteenä ArtCloud-yrityksen tarjous.
Tämän lisäksi päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että painetaan taitettu A5kokoinen seurakunnan yhteystietovihko, joka voidaan päivittää vuosittain
tarpeen mukaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto a) hyväksyy ArtCloud-yrityksen tarjous mainosrahoitteisesta
seurakuntaesitteestä, b) valtuuttaa kirkkoherran neuvottelemaan taitetun A5kokoisen seurakunnan yhteystietovihon painamisesta jonkin lähialueen
painoalan yrityksen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin a ja b.

Toimenpiteet

a) Tiedoksi ArtCloud -yritys

Muutoksenhaku

a) Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
b) Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 27

Hauta- ja kiinteistötoimen strategian valmistelu

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkoneuvosto 24.9.2018 § 133:Hauta- ja kiinteistötoimen strategian
valmistelun tarkoituksena on kartoittaa seurakunnan rakennus, kiinteistö- ja
maaomaisuus. Tämä, jotta seurakunta voi huolehtia siitä, että seurakunnalla
on perustehtäväänsä varten riittävä määrä tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja
terveellisiä toimitiloja, joiden käyttökulut ovat kohtuullisia. Samalla linjataan,
millä kriteereillä ja miten luovutaan vähäkäyttöisistä taikka ei
seurakunnallisessa toiminnassa olevista tuottamattomista ja kuluiltaan liian
suurista toimitiloista. Näin pystytään edelleen linjaamaan millä periaatteilla ja
millaisella rahoitusmuodolla kiinteistöjä peruskorjataan.

Esitys

A. Aloitetaan hauta- ja kiinteistötoimen strategian valmistelu.
B. Strategian valmisteluun valitaan työryhmä. Maaliskuun 2020
kirkkoneuvoston kokoukseen työryhmä tuo esityksensä.

Päätös

A. Esityksen mukaan.
B. Työryhmään valittiin talouspäällikkö Leena Välikangas, työpäällikkö Ari
Lindell, kirkkoherra Riku Laukkanen, kanttori Kaija Huhtanen, kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Veli Reunanen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Heikki
vainio ja jäsen Erkki Kallio.
Työryhmä tuo esityksensä maaliskuun 2020 kirkkoneuvostoon.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
----------------------------------------------------------------------------------------------Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Asia kokonaisuuden laajuuden vuoksi
päädyttiin tammikuun kokouksessa pyytämään kirkkoneuvostolta lisäaikaa
työn loppuun saattamiseksi siten, että hauta- ja kiinteistötoimen strategia
tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen 26.5.2020.

Esitys

Esitetään kirkkoneuvostolle lisäajan myöntämistä Hautaus- kiinteistötoimen
strategia -työryhmälle niin että strategia tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen
26.5.2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta
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§ 28

Tilastot 31.12.2019

Diaarinumero

DLOI/48/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Loimaan seurakunnan kuukausiraportti ja henkilöstötilaston kuukausiraportti
ajalta 1.1. – 31.12.2019 on liitteenä.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi tilastoraportit.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

2/2020

25.02.2020
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 29

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja muistiot:
Mellilän kappelineuvoston pöytäkirja 1.2020
Valmisteluryhmän muistio 2.2020
Kirkkoherran päätöspöytäkirja 1.2020
Jäsen Jorma Rinnettä oli pyydetty tuomaan neuvostolle viesti, että
Metsämaan kappelissa asiat ovat todella hyvin.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 30

IT-alueen tietosuojavastaavan, tietosuoja yhdyshenkilön ja tietosuojaryhmän valinta

Diaarinumero
Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkoneuvosto 13.12.2018 19 §: 29 § IT-ALUEEN
TIETOSUOJAVASTAAVA. EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika
päättyy 25.5.2018. Lisätietoja on kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 6/2017.
Kun henkilötietoja käsittelee viranomainen tai muu julkishallinnon elin, on sen
asetuksen mukaan nimettävä tietosuojavastaava. Sama tietosuojavastaava
voidaan nimetä useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun
kirkon viranomaisen yhteiseksi tietosuojavastaavaksi.
IT-alueen johtokunta on nimennyt tietohallintosuunnittelija Marjut Marilan ITalueen tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Marila on siis nimettävissä
myös it-alueen seurakuntatalouksien tietosuojavastaavaksi.
Kirkon sisäisissä ohjeissa (https://nuotta.evl.fi/Tietosuoja/) suositellaan myös
nimittämään paikallinen tietosuojaryhmä sekä tietosuojan yhteyshenkilö:
Käytännön tietosuojatyön käynnistämiseksi ja tietosuoja-asetuksen
soveltamiseen varautumiseksi on syytä myös nimittää erityinen
tietosuojaryhmä eri työalojen edustajista. Ryhmä voi pienessä seurakunnassa
olla pienempi ja isossa isompi. Pääasia on, että siinä on edustettuna eri
toimintoja/henkilörekisterejä hoitavia työntekijöitä. Tietosuojaryhmän
tehtävänä on kartoittaa nykytilaa ja arvioida sen suhdetta tietosuojaasetuksen vaatimuksiin sekä valmistella ja ylläpitää tarvittavaa
tietosuojatyöhön liittyvää dokumentaatiota.
Myös on hyvä nimetä tietosuojan yhteyshenkilö, joka voi toimia
yhteyshenkilönä eri tahoihin, niin toisiin seurakuntiin, tuomiokapituliin ja
tietosuojavastaavaan.
Erityisesti IT-alueen näkökulmasta seurakuntatalouskohtainen tietosuojan
yhteyshenkilö on tärkeä. Mahdollinen tietosuojaryhmä voisi olla
vapaamuotoisempi ja ketterästi toimiva mielestämme.
Liitteenä: Ote It-alueen johtokunnan pöytäkirjasta 18.1.2018,
Tietosuojavastaavan tehtävät, Tietosuojatyön dokumentit, Valmistautuminen
EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen,
PÄÄTÖSEHDOTUS:
a) EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti nimeämme ITalueen tietosuojavastaava Marjut Marilan Loimaan seurakunnan
tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti.
b) Kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti nimetään tietosuojan
yhteyshenkilöksi toimistosihteeri Minna Hannula, joka voi toimia
yhteyshenkilönä eri tahoihin tarvittaessa.
c) Nimetään tietosuojaryhmä, johon kuuluvat seurakunnan johtoryhmän
jäsenet ja tietosuojan yhteyshenkilö 31.12.2019 asti. (LV)
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KÄSITTELY: Talouspäällikkö lisäsi päätösehdotuksensa b-kohtaan
määräajan: 31.12.2019 asti.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin a – c, b-kohta lisätyn ehdotuksen mukaisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------EU:n yhteinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018. Kirkon
viranomaisroolin vuoksi seurakunnille tarvitaan nimetty tietosuojavastaava.
Sama tietosuojavastaava voidaan nimetä useamman seurakunnan tai
seurakuntayhtymän
tai
muun
kirkon
viranomaisen
yhteiseksi
tietosuojavastaavaksi.
IT-alueen johtokunta päätti 18.1.2018 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
edellyttämän tietosuojavastaavan tehtävän toteuttamisesta IT-aluekeskuksen
palveluna määräaikaisena. Määräaikaisuuden perusteena oli arvelu, että
tietosuojavastaavan tarve vähenisi siirtymäajan jälkeen sekä toisaalta
toivomus, että kirkkohallitus järjestäisi palvelun keskitetysti myöhemmin. ITalueen tietosuojavastaavaksi nimettiin Marjut Marila 31.12.2019 asti.
Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiantuntijana, neuvonantajana,
valvojana ja yhdyshenkilönä. Tietosuojavastaava ei kuitenkaan ole vastuussa
henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta, vaan siltä osin vastuu kuuluu
edelleenkin rekisterinpitäjälle ja organisaation johdolle.
Tietosuojavastaavan vastuulla ei ole mm. tietosuoja-asetuksessa määritellyt
rekisterien dokumentoinnit selosteineen eikä prosessien kuvaaminen tai
muutosehdotukset. Rooli rajautuu neuvontaan ja oheistukseen, sekä
tarvittaessa viestintään valvontaviranomaisen suuntaan.
IT-alueen
johtokunta
päätti
29.11.2019
jatkaa
IT-aluekeskuksen
tietosuojavastaavan palvelua 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. Samalla päätettiin
jatkaa Marjut Marilan tehtävää IT-alueen tietosuojavastaavana.
Esitys

a. EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti nimeämme ITalueen tietosuojavastaava Marjut Marilan Loimaan
tietosuojavastaavaksi 1.1.2020 alkaen toistaiseksi.

seurakunnan

b. Kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti nimetään tietosuojan
yhteyshenkilöksi toimistosihteeri Minna Hannula 1.1.2020 alkaen
toistaiseksi. Tietosuojan yhteyshenkilö voi toimia yhteyshenkilönä eri
tahoihin tarvittaessa.
c. Nimetään
tietosuojaryhmä,
johon
kuuluvat
seurakunnan
johtoryhmän jäsenet ja tietosuojan yhteyshenkilö 1.1.2020 alkaen
toistaiseksi.
Päätös

Esityksen mukaan a – c.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Leena Välikangas, tietosuojaryhmän jäsenet.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 31

Paikallinen järjestelyerän ja suorituslisän maksaminen 2020

Diaarinumero

DLOI/12/01.02.01/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkoneuvosto 1.2020: Paikallinen järjestelyerän ja suorituslisä
täytäntöönpanoneuvottelujen (9.1.2019) tulos on hyväksytty
kirkkoneuvostossa 29.1.2019.
Järjestelyerän jaosta on käyty neuvottelu pääsopijapuolten luottamusmiesten
kanssa 10.12.2019. Neuvottelun tulos liitteenä, ei julkinen liite.
Suorituslisäarvioinnit ovat esimiehet tehneet marras - joulukuun aikana.
Esitykset on käsitelty 15.1.2020 ja niistä on tehty koonti, joka on liitteenä, ei
julkinen.

Esitys

Hyväksytään sekä paikallisen järjestelyerän että suorituslisän maksaminen
ajalle 1.1.-31.12.2020 EI JULKISTEN liitteiden mukaisesti. Liitteet tuodaan
kokoukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Leena Välikangas

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Esittelijä

Muutetaan järjestelyerän jako ajalle 1.1. – 31.12.2020 EI JULKISEN liitteen
mukaiseksi.

Esitys

Hyväksytään järjestelyerän maksaminen ajalle 1.1. – 31.12.2020 EI
JULKISEN liitteen mukaisena.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Leena Välikangas

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 32

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.49.

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Loimaa 25.2.2020

Noora Lerkki
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Mäkelä
pöytäkirjantarkastaja
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden 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

18, 26 b, 27, 28, 29.

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät

19. 20, 21 a - b, 23, 24, 25, 26 a, 30 a-c.

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. Päätökseen ei saa valittamalla tai oikaisuvaatimuksin hakea muutosta viranhaltija, joka on
jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus
panna asia vireille työtuomioistuimessa (KL 6:72 §), eikä myöskään työsuhteessa oleva
työntekijä. Muussa tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän
kuluessa sen tiedoksisaamisesta.
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet

22, 31

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin 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. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Turuntie 32, 32200 Loimaa
Turuntie 32, 32200 Loimaa
loimaan.seurakunta@evl.fi
19. 20, 21 a-b, 23, 24, 25, 26, 30 a – c.

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 päätök-
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sestä 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 perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
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, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Puhelinvaihde
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
029 564 2414
turku.hao@oikeus.fi
029 5642400
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pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Hämeenkatu 13, 20500 Turku
turku.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 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.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan 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.
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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.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) 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 yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa 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 (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
260 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.050 €
4.100 €
6.140 €
510 €

