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§ 68

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 Raimo Huhtala ja Eliisa
Jaatinen. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 26.8.
– 25.9.2019 viraston aukioloaikana mikäli pandemia sen sallii. 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

Esityksen mukaan.
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§ 69

65/04.02.00/2020 Jumalanpalvelussuunnitelma syyskuu 2020

Diaarinumero

65/04.02.00/2020

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Koronavirus epidemian aikaansaaman poikkeustilan vuoksi kesäkaudella
2020 jumalanpalvelussuunnitelma on laadittu kuukausi kerrallaan, jotta on
voitu reagoida kirkkohallituksen antamiin ohjeisiin
jumalanpalveluskäytännöistä.
Mikäli elokuussa ei tuomiokapitulista tule uusia ohjeita ja rajoituksia
jumalanpalveluksiin liittyen, syyskuussa jumalanpalvelukset toimitetaan
normaalin aikataulun mukaisesti, toisin sanoen jokaisessa viidessä kirkossa
pidetään jumalanpalvelus joka toinen sunnuntai, sekä Virttaan kirkossa kerran
kuussa. Syyskuussa toimitetaan lisäksi keväällä ja alkukesästä pidettyjen
rippikoulujen konfirmaatiot. Konfirmaatiomessut on myös merkitty jpsuunnitelmaan.
Metsämaa kko
Päiv
ä
La
5.9.
Su
6.9.

KL-kirkko

Kaup kko

13 Konf.ms
Kreikan ryh JR
13 Konf ms
Eerikkilä RL

10 Konf ms.
Kaup.r. MK
10 Ms ER

La
12.9.

Alastaro kko

13 Konf ms
Puolan r. JR

La
19.9.

13 Konf.ms
Isohiekka JR

Virttaan kko

10 Konf Ms
Taivass.I AP

13 Konf Ms
TAivass.II ER
10 ms MK

Su
13.9.

Mellilä kko

Vapaa tms

MK

12 sp MK

18 sp JR

AP, RL

15 Konf ms
Pienr. ER

10 ms AP

10 ms ER

12 AP

RL, JR

Su
20.9.
10 ms RL

12 ms RL

Su
27.9.

Esitys

Hyväksytään jumalanpalvelussuunnitelma ajalle syyskuu 2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

MK, ER
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§ 70

63/01.01.00/2020 Kappalainen Marita Koivusen vuorotteluvapaa-anomus

Diaarinumero

63/01.01.00/2020

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Kappalainen Marita Koivunen anoo vuorotteluvapaata ajalle 1.11.2020 –
14.2.2021 (106 päivää). Hän on työskennellyt pappina Loimaan
seurakunnassa yhtäjaksoisesti 1.6.1999 alkaen.
TE-palvelujen sivuilla vuorotteluvapaasta ohjeistetaan seuraavalla tavalla:
Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle
jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei
välttämättä tarvitse olla samoja. Vuorotteluvapaalle jäävä voi käyttää vapaan
haluamallaan tavalla. Työntekijän on syytä hyvissä ajoin ennen
vuorottelusopimuksen tekemistä selvittää työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen
(Kela) kanssa työhistoriansa riittävyys.





Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää.
Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta.
Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on hänen vanhuuseläkkeensä alaikäraja
vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana
oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on





Esitys

ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää
sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Kirkkoneuvosto
A) myöntää kappalainen Marita Koivuselle vuorotteluvapaa ajalle
1.11.2020 – 14.2.2021 (106 päivää).
B) valtuuttaa kirkkoherra palkkaamaan tuomiokapitulin avustuksella
vuorotteluvapaan sijaisuuden ehdot täyttävä sijainen ajalle
1.11.2020 – 14.2.2021.

Päätös

Esityksen mukaan A ja B.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Marita Koivunen, Arkkihiippakunnan tuomiokapituli
hiippakuntapastori Pauliina Järvinen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 71

Kasvatuksen tiimin virkajärjestelyt

Diaarinumero

62/01.01.00/2020

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakuntaan on perustettu kasvatuksen johtava virka (Kirkkovaltuusto
2.2019 §28), jota hoitamaan siirrettiin nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen
määräaikaiseksi viranhaltijaksi ajalle 1.7.2019 - 31.12.2019 ja hänen
viransijaisekseen palkattiin ajalle 4.3. – 31.12.2019 yhteisöpedagogi – kirkon
nuorisotyönohjaaja (AMK) Tuomas Gustavsson.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.01.2020 jatkaa Sami Laaksosen
virkamääräystä vt. kasvatuksen johtavana työntekijänä ja Tuomas
Gustavssonin nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta 31.8.2020 asti aiemmin
määritellyin palkkaeduin.
Seurakunnan
Kasvatuksen
johtavaksi
viranhaltijaksi
valittiin
nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen 1.9.2020 alkaen. Näin ollen hänen
nuorisotyönohjaajan
virkansa
vapautuu
täytettäväksi
1.9.2020.
Koronaepidemian taloudellisten vaikutusten ja seurakunnan vuosi vuodelta
vähenevän jäsenmäärän vuoksi jokaista seurakunnan vapautuvaa virkaa ja
tehtävää on pohdittava tarkkaan. Sami Laaksosen viransijaisena on 4.3.2019
lähtien toiminut yhteisöpedagogi – kirkon nuorisotyönohjaaja (AMK) Tuomas
Gustavsson. On perusteltua jatkaa Tuomas Gustavssonin viransijaisuutta
ainakin vuodella eteenpäin, 1.9.2020 – 31.8.2021. Järjestely sopisi myös
kasvatuksen tiimille ja turvaisi rippikoulujen järjestelyt myös vuodelle 2021.

Esitys

Palkataan yhteisöpedagogi – kirkon nuorisotyönohjaaja (AMK) Tuomas
Gustavsson määräaikaiseksi vt. nuorisotyönohjaajaksi ajalle 1.9.2020 –
31.8.2021 aiemmin määritellyin palkkaeduin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Tuomas Gustavsson, Sami Laaksonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 72

Haudankaivaja Aki Mäkisen anomus työajanlyhennyksestä

Diaarinumero

DLOI/11/01.05/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Haudankaivaja Aki Mäkinen anoo määräaikaista työajanlyhennystä ajalle
1.9.2020 – 31.08.2021 henkilökohtaisten syiden perusteella. Työajan
lyhennys olisi neljän viikon jaksossa 155 tunnista 128 tuntiin, joka
toteutettaisiin niin, että perjantai olisi palkaton vapaa. Palkka määritellään
lyhennetyn työajan mukaan.
Työpäällikkö esimiehenä ja talouspäällikkö puoltavat Mäkisen
työajanlyhennystä, koska se perustuu KirVESTES § 60 ja TSL 4:7; poissaolo
pakottavista perhesyistä ja poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen
hoitaminen.

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää haudankaivaja Aki Mäkiselle työajanlyhennyksen
anomuksen mukaan. Palkka määritellään lyhennetyn työajan mukaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Aki Mäkinen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 73

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020 - 2022

Diaarinumero

DLOI/12/01.02.01/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja
työehtosopimuksista (KirVESTES 2020-2022) 4.6.2020 seuraavasti:
Tarkempi selostus KiT:n yleiskirjeessä A4/2020, joka liitteenä:


Sopimuskausi 1.4.2020-28.2.2022



Palkantarkistukset
o

o





Yleinen palkkausjärjestelmä: yleiskorotus peruspalkkoihin
1,5 % (kokemuslisiä ei koroteta)



Muut palkkausjärjestelmät: yleiskorotus 1,4 %, mukana
johdon palkkausjärjestelmä

1.5.2021


Yleinen palkkausjärjestelmä: yleiskorotus peruspalkkoihin
1,9 % (kokemuslisiä ei koroteta)



Muut palkkausjärjestelmät: yleiskorotus 1,6 %



Johdon palkkausjärjestelmässä mahdollisuus suunnata
yleiskorotusta

Ns. Kiky-tunnit (24 tuntia vuodessa) poistuvat 1.1.2021
o



1.8.2020

Työajallisilla täysi työaika 1.1.2021 lukien:


yleistyöajassa 38 tuntia 15 minuuttia viikossa, 7 tuntia 39
minuuttia päivässä



toimistoajassa 36 tuntia 15 minuuttia viikossa, 7 tuntia 15
minuuttia päivässä

o

Työajattomilla poistuu vuotuinen 24 tunnin lisätyövelvollisuus ja
moduulityöajassa 12 lisämoduulia vuodessa

o

Yleistyöaikakokeilu pysyväksi järjestelmäksi

Työajattomat hengellisen työn viranhaltijat/työntekijät ja uusi työaikalaki

Pöytäkirja
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o

Työaikalaki koskee samalla lailla viranhaltijoita ja työntekijöitä.
Siksi otettu käyttöön ilmaus ”työajaton hengellisen työn
viranhaltija/työntekijä”.

o

Työajattomien viranhaltijoiden asema pysyy ennallaan

o

Työnantajien ei tarvitse uuden työaikalain vuoksi oma-aloitteisesti
tarkastella näiden asemaa

o

Jos viranhaltija itse pyytää selvitystä työaika-autonomian
toteutumisesta työssään, tällainen tarkastelu tehtävä. Tällöin on
syytä ensin olla yhteydessä KiT:n toimistoon.

o

Työajattomilla edelleen 2 vapaapäivää viikossa ja määräykset
niiden siirtomahdollisuuksista

o

Lisäksi sovittu 1.8.2020 alkaen


mahdollisuudesta lisävapaapäiviin 171 §:ssä tarkoitettuina
arkipyhinä tehdystä työstä.



leirityöhyvityspäivä annetaan, jos leirin kesto on vähintään
1 vuorokausi 12 tuntia (aiemmin 2 vuorokautta 12 tuntia)

Tärkeimpiä muita tekstimuutoksia
o

Tilapäinen hoitovapaa koskemaan vammaisia lapsia ikärajasta
riippumatta (63 §)

o

Työajattomien viranhaltijoiden/työntekijöiden lomaoikeuden
syntymistä koskevaa 92 § 2 momenttia on täsmennetty

o

Vuosilomalain edellyttämiä ns. lisävapaapäiviä koskeva
sopimusmääräys pitkään sairaana olleille on otettu 94 §:ään

o

Muista muutoksista ks. KiT:n yleiskirje A4/2020

Lisäksi tehty lukuisia mm. uudesta lainsäädännöstä johtuvia sisältöön
vaikuttamattomia teknisiä muutoksia sopimusteksteihin

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 74

Kiinteistöistä luopuminen

Diaarinumero

DLOI/61/03.01.01/2020

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 9.6.2020 § 6 hyväksynyt Loimaan
seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen strategian vuosille 2020 – 2023.
Kiinteistöstrategian tarkoituksena on antaa seurakunnan keskittyä
ydintehtäväänsä, jota kiinteistötoimi tukee tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla.
Strategiassa on tarkasteltu niitä kiinteistöjä, joiden käyttöaste on vähäinen, ja
joista voitaisiin luopua. Yhteiskunnan ja seurakunnan toimintatavat ovat
muuttuneet nopeasti. Kuten tänä vuonna poikkeusolojen myötä etätyö
lisääntyi ja toimistotilojen tarve näin ollen väheni. Tulevaisuuden suuntaus
tullee olemaan toimistotyön osalta etätyönteko.
Seurakunnalla on runsas kiinteistökanta ja siksi kiinteistötoimen osuus
toimintakuluista on suurempi kuin muilla vastaavan kokoisilla seurakunnilla.
Tämän kulurakenteen pienentämiseksi seurakunta voisi luopua Mellilän
seurakuntatalon kiinteistöstä Pappila 430-477-002-292 sekä määräalasta
Lukkarla nimisestä kiinteistöstä 430-439-5-17-M, jossa sijaitsee Metsämaan
kanttorila. Määräala on tarkoituksen mukaista rajata ”Kanttorilan mäkeen” ja
sen pinta-alaksi tulee noin puolet koko kiinteistöstä n. 3.760 neliötä.
Määräalan lohkomiskustannukset jäävät ostajan maksettavaksi. Kulku
määräalalle tulee Lukkarlan kiinteistön kautta.
Seurakunta on aikaisemmista myynneistä antanut toimeksiannon
kiinteistövälittäjälle, joka on markkinoinut myytävää kiinteistöä internetin
kautta. Nykyisin yhä useampi julkisyhteisö on siirtynyt myymään poistettavia
tavaroita ja kiinteistöjä Huutokaupat.com:n kautta. Tämän etuna on, että se
on valtakunnallinen kanava ja ostajakunta on koko Suomen alueelta.

Esitys

Kirkkoneuvosto
a) toteaa, että kirkkovaltuuston päätös 9.6.2020 6 §, Loimaan seurakunnan
hauta- ja kiinteistötoimen strategia vuosille 2020 – 2023, on saanut
lainvoiman, eikä siitä ole muutoksenhakuja vireillä ja päätös voidaan
toimeenpanna,
b) hyväksyy, että kiinteistöstä Pappila 430-477-2-292 (Mellilän
seurakuntatalo) ja määräalasta Lukkarlan kiinteistöstä n. 3.760 neliötä
(Metsämaan kanttorila) laitetaan myynti-ilmoitus Huutokaupat.com sivustolle.

Päätös

a) Esityksen mukaan. b) Esityksen mukaan lisäyksellä, että myynti-ilmoitus
laitetaan julkishallinnon käyttämille nettisivuille.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 75

Haaste Työsuhteen irtisanominen/purkaminen

Diaarinumero

DLOI/64/00.02.07/2020

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Varsinais-Suomen käräjäoikeus pyytää seurakunnalta vastausta Martti
Hietasen kanteeseen koskien työsuhteen irtisanomista/purkua.
Haastehakemus liitteenä.
Toimeksianto seurakunnan vastauksen laatimiseksi on annettu lakimies
Mikael Sunellille Asianajotoimisto Blackbird Oy:sta. Vastaus tuodaan
kokoukseen.

Esitys

a. Merkitään tiedoksi haastehakemus,
b. hyväksytään toimeksianto lakimies Mikael Sunellille
Asianajotoimisto Blackbird Oy:sta
c. hyväksytään, että lakimies Mikael Sunell Asianajotoimisto Blackbird Oy:sta.
toimittaa Loimaan seurakunnan edunmukaisen vastauksen kanteeseen
Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.

Käsittely

Vastaus kanteeseen ei ollut valmistunut kokoukseen mennessä, jonka takia
talouspäällikkö Leena Välikangas muutti esitystään kohdassa c.
(Aiempi esitys: Hyväksytään vastaus kanteeseen, joka tuodaan kokoukseen.)

Päätös

a. b ja c esityksien mukaan.
Vastine lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille tiedoksi.

Toimenpiteet

Lakimies Mika Sunell toimittaa vastauksen Varsinais-Suomen
käräjäoikeuteen

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 76

Taloussihteerin viranlakkauttaminen

Diaarinumero

DLOI/56/01.01.00/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnassa on kaksi taloussihteerin virkaa. Taloussihteeri Raija Häklin
siirtyessä eläkkeelle 1.1.2020 alkaen on hänen virkansa ollut täyttämättä.
Tällä hetkellä virkaa ei ole tarvetta täyttää, joten se voidaan lakkauttaa.

Esitys

Esitetään kirkkovaltuustolle täyttämättä olevan taloussihteerin viran
lakkauttamista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 77

Ylimmän johdon palkkaukseen käytettävän järjestelyerän käyttö
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Heikki Vainio siirtyi puheenjohtajaksi ja
pöytäkirjanpitäjäksi tämän asian käsittelyn ajaksi

Diaarinumero

DLOI/12/01.02.01/2019

Esittelijä

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Heikki Vainio
Palkkatyöryhmän neuvottelu 23.4.2019: Järjestelyerällä tarkistetaan johdon
peruspalkkoja, koska ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei tarkisteta
1.4.2019. Järjestelyerän suuruus on yhteensä 158,82 euroa.
Johdon palkkojen tarkistaminen perustuu tehtävien vaativuuteen ja
asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen kunkin viranhaltijan osalta.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajasta ja kirkkovaltuuston puheenjohtajasta
sekä varapuheenjohtajasta koostuva palkkatyöryhmä on kokoontunut
23.4.2019 ja päättänyt, että kirkkoherran ja talouspäällikön palkkojen tarkistus
toteutetaan alkuvuonna 2020. Päätös perustuu viranhoidon tavoitteiden
toteutumisen seurantaan: Kirkkoherran osalta seurakunnan uuden strategian
valmistumisen ja käyttöönoton seurantaan. Talouspäällikön osalta Domusasiakirjahallinnon käyttöönoton seurantaan kirkkovaltuuston ja -neuvoston
kokouskäytänteissä.
Palkkaustyöryhmä totesi, että kirkkoherran ja talouspäällikön palkkoja
tarkistettiin vuoden 2018 aikana.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherra ja talouspäällikkö kävivät
5.3.2020 neuvottelun järjestelyerän käytöstä. Kirkkoherra ja talouspäällikkö
esittivät järjestelyerästä (158, 82 €) käytettäväksi 60 euroa hallintosihteerin
vaativuusryhmän peruspalkan tarkistukseen. Hallintosihteerin peruspalkka ei
vastaa nykyisellään työtehtävien vaativuutta.
Samalla todettiin, että kirkkoherralle ja talouspäällikölle asetetut tavoitteet
ovat toteutuneet, joten heidän palkkaustaan tarkistetaan. Kirkkoherran
palkkaa tarkistetaan 54,36 €/kk ja talouspäällikön palkkaa 44,46 €/kk.

Esitys

Kirkkoneuvosto tarkistaa hallintosihteerin vaativuusryhmän peruspalkkaa 60
eurolla kuukaudessa, kirkkoherran palkkaa tarkistetaan 54,36 eurolla
kuukaudessa ja talouspäällikön palkkaa 44,46 eurolla kuukaudessa 1.1.2020
alkaen takautuvasti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään asianosaisille

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 78

Tuhkausmaksu

Diaarinumero

DLOI/60/05.02/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkoneuvoston päätöksellä seurakunta maksaa Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymälle tuhkausmaksun Loimaan kaupungissa kirjoilla olevan
vainajalle kun uurna haudataan jollekin seurakunnan hautausmaista. Nyt
Turun yhtymä on ilmoittanut, ettei se enää voi ottaa vastaan loimaalaisia
vainajia. Heinäkuusta lähtien loimaalaiset vainajat on tuhkattu Rauman
seurakunnan krematoriossa.

Esitys

Seurakunta maksaa tuhkausmaksun Rauman seurakunnalle kun Loimaan
kaupungissa kirjoilla oleva vainaja siellä tuhkataan ja kun uurna haudataan
jollekin seurakunnan hautausmaista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.

Pöytäkirja
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§ 79

Seurakunnan ja henkilöstötilastojen kuukausiraportit 1.1. - 30.6.2020

Diaarinumero
Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä seurakunnan ja henkilöstötilastojen kuukausiraportit ajalta 1.1. –
30.6.2020.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 80

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.6.2020

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.02/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvion toteuma ajalta 1.1. –
30.6.2020 liitteenä.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 81

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023, talousarvio 2021, valmisteluohjeet

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.02/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkollisverokertymän arviointi ensi vuodelle on vaikeaa koronasta johtuvien
lomautuksien ja irtisanomisien vuoksi. Kirkollisverotuloja on kertynyt
heinäkuuhun mennessä 45.000 euroa vähemmän kuin samaan aikaan
vuonna 2019. Verotulot tulevat laskemaan, mutta kuinka paljon, sitä ei
tiedetä. Tästä syystä ensi vuoden arviota kirkollisveron tuotosta on
tarkistettava huomattavasti alaspäin. Veroprosenttia korotettiin viimeksi
vuonna 2012 1,40 prosentista 1,60 prosenttiin. Satunnaisin tuotoin
(kiinteistöjen myynti) on parannettu viime vuosina tulosta. Tämä ei kuitenkaan
ole kestävä ratkaisu talouden tasapainottamiseksi. Käyttöasteeltaan
vähäisten kiinteistöjen myyntiä pitää valmistella, mutta samalla tulee myös
toimintakulujen kasvu saada laskuun henkilöstökulujen suunnitelmallisella
vähentämisellä voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
Tilinpäätöksessä 2019 alijäämää oli 54.525,79 euroa. Talouden
tasapainottamista pitää jatkaa myös vuonna 2021, jotta seurakunnan toiminta
voidaan taata myös tulevina vuosina. Talousarvioraami vuodelle 2021
laaditaan siten, että ainoastaan henkilöstökulujen yleiskorotuksiin
varaudutaan. Nykyinen työehtosopimus on voimassa ajalla 1.4.2020 –
28.2.2022. Muiden kulujen osalta ei ole nettokasvua.
Voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti kaikkien uusien
palvelussuhteiden ja sijaisten käytön suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa.
Toiminnan turvaamiseksi on löydettävä rakenteellisia, käyttömenoja karsivia
ratkaisuja. Työalojen tulee löytää kustannustehokkaita toimintatapoja sekä
seurakunnan sisällä että mahdollisesti eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön
myötä.
Työalojen tulee tehdä määrärahaesitykset toiminnallisten tavoitteiden pohjalta.
Talousarvio- ja taloussuunnitteluesitykset tulee antaa talouspäällikölle
25.9.2020 mennessä.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023
talousarvion 2021 laadintaohjeeksi seuraavaa:
1. Talousarvion käyttömenoissa otetaan huomioon henkilöstön
palkkamenojen osalta työehtosopimuksen määrittelemä nousu, jossa
mukana on suoritelisän palkanosa. Muiden ulkoisten menojen osalta ei ole
kasvua.
Voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti kaikkien vapautuvien
virkojen / työsuhteiden osalta tulee käyttää erityistä harkintaa. Samoin
käytetään erityistä harkintaa sairaus- ym. poissaolojen vuoksi sijaisten
palkkauksessa ja ylitöiden teettämisessä.
2. Toiminnan turvaamiseksi on löydettävä rakenteellisia, käyttömenoja
karsivia ratkaisuja. Työalojen tulee löytää kustannustehokkaita
toimintatapoja sekä seurakunnan sisällä että mahdollisesti eri tahojen
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kanssa tehtävän yhteistyön myötä. Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa
työalat neuvottelevat yhteisesti resurssien kohdentamisesta.
3.

Työalojen tulee tehdä määrärahaesitykset toiminnallisten tavoitteiden
pohjalta. Toiminnalliset tavoitteet laaditaan vuosille 2021– 2023 siten, että
ne nousevat seurakunnan strategian pohjalta valituista painopistealueista.
Tavoitteiden tulee olla sellaisia, joiden toteutumista voi arvioida.

4. Tulevista peruskorjaus- ja uusintainvestoinneista tulee tehdä vähintään
kolmen vuoden päähän ulottuva suunnitelma.
5. Talousarvio- ja toimintasuunnitteluesitykset tulee antaa talouspäällikölle
25.9.2020 mennessä.

Päätös

Esityksen mukaan kohdat 1 – 5.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 82

Monitoimilaitteiden uusiminen

Diaarinumero
Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Loimaan seurakunta kuuluu Turku-Kaarina IT alueeseen ja on liittynyt KLKuntahankintojen monitoimilaitteita koskevaan kilpailutettuun sopimukseen.
Siksi seurakunta saa tehdä suorahankinnan Konica Minolta Oy:ltä.
Nykyiset monitoimilaitteiden sopimukset päättyvät 1.9.2020 ja laitteiden
uusiminen on ajankohtaista. Laitteita on 5 kpl joista yksi on jäänyt
tarpeettomaksi. Nykyiset kustannukset ovat yhteensä noin 491 €/kk sis.
laitteet sekä tulosteet.
Uusi laitteita tarvitaan 4 kpl nykyistä vastaavin varustein. Lisäominaisuuksina
Kirkon ja srk talon laitteisiin halutaan isompi vihkotaittolajittelija sekä
turvatulostus. Turvatulostuksen käyttäjiä on noin 30 henkeä. Turvatulostus
tarvitaan käsiteltäessä henkilötietoja.
Nykyistä vastaavat uudet laitteet:
Loimaan Kaupunginkirkko:C550i jossa nykyistä isompi vihkotaittolajittelija,
lisäpaperisäiliö, ja turvatulostus
Kanta-Loimaan srk talo: C550i jossa nykyistä isompi vihkotaittolajittelija,
lisäpaperisäiliö ja turvatulostus
Alastaron srk talo/diak.tsto ja Kanta-Loimaan srk talo: C250i jossa syöttölaite
ja jalusta (turvatulostus Alastaron laitteessa)
Uudet leasing ja huoltokulut yhteensä n. 540 €/kk sis. em. laitteet ja
ominaisuudet.
Uudet laitteet on tilattu ja ne asennetaan paikoilleen elokuun lopussa.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy monitoimilaitteiden leasingsopimuksen Konica
Minolta Oy:n kanssa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Leena Välikangas

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 83

Teleoperaattorin kilpailutus

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnalla on ollut sopimus Setera Oy:n kanssa
teleoperaattoripalveluista. Tätä sopimusta on jatkettu tämän vuoden loppuun.
Näin ollen seurakunta on ollut mukana Hansel Oy:n yhteiskilpailutuksessa
koskien teleoperaattoripalveluita 2020-2024.
Hankinnan kohteena on mm.
• matkapuhelinverkon liittymät, liikenne- ja mobiilidata
• vaihde-, välitys- ja informaatiojärjestelmät
• asiakaspalveluratkaisut
• puhelunvälityspalvelut
• tavoitettavuuspalvelut
• puitejärjestelyn palveluita tukevat asiantuntijapalvelut ja muut palvelut.
Seurakunta tarvitsee lähinnä matkapuhelinverkon liittymät, liikenne- ja
mobiilidata -palvelut.
Kilpailutuksen perusteella puitesopimustoimittajaksi valittiin Telia Finland Oyj.
Hansel Oy tiedotti kesäkuussa, että hankinta on saanut lainvoiman ja
puitesopimus voidaan allekirjoittaa.
Telia Finland Oy:sta ei vielä ole tullut yhteydenottoa seurakuntaan hankinnan
sopimiseksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen Telia Finland Oy:n kanssa
teleoperaattoripalveluista 2020-2024.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Leena Välikangas

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 84

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen

Johtava nuorisotyönohjaaja Sami Laaksosen viranhaltijapäätös 2/2020
Valmisteluryhmän muistio 6.2020

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 85

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.36.

Allekirjoitukset
Riku Laukkanen
puheenjohtaja
§§ 68-76, 78-85

Heikki Vainio
puheenjohtaja ja sihteeri
§ 77

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä
§§ 68-76, 78-85

Pöytäkirjantarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Loimaa 25.8.2020

Raimo Huhtala
pöytäkirjantarkastaja

Eliisa Jaatinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n
1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa
koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016,
hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 68, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.
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: 69, 70, 71, 72, 78.
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Turuntie 32, 32200 Loimaa
Postiosoite: Turuntie 32, 32200 Loimaa
Sähköposti: loimaa.seurakunta@evl.fi
Puhelin: 02 7764400
Pöytäkirjan pykälät: 69, 70, 71, 72, 78.
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

1

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

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja
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Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
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.

Hankintaoikaisu
n sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postiosoite: PL 60, 20101 Turku
Telekopio: 029 564 2414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://
asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku
Postiosoite:PL 60, 20501 Turku
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi


Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.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.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Valitus markkinaoikeuteen
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja

Loimaan

5/2020

23

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen.
25.08.2020
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1
seurakunta
Kirkkoneuvosto
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.

Liitetään pöytäkirjaan

