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§ 138

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 Marjatta SormunenMettälä ja Margit Vehviläinen. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla
23.10. – 22.11.2019 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

Esityksen mukaan.

Pöytäkirja
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§ 139

Esitys kirkkovaltuustolle seurakuntapastorin viran lakkauttamiseksi

Diaarinumero

DLOI/56/01.01.01/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan seurakunnan seurakuntapastori Leena Kajanus-Kujala siirtyi
eläkkeelle kesäkuussa 2019 seurakuntapastorin II virasta. Virasta 50 %

on sairaalasielunhoitoa ja 50% seurakuntatyötä. Virka on perustettu
kirkkovaltuustossa vuonna 2009.
Keväällä 2019 tehtiin sopimus Forssan seurakunnan kanssa
sairaalasielunhoidon järjestämisestä TYKS Loimaan sairaalassa siten, että
Forssan seurakunnan sairaalateologi työskentelee 2 pv viikossa Loimaalla ja
3 pv viikossa Forssan sairaalassa. Pastori Risto Räty on toiminut syksystä
2018 alkaen viranhoitomääräyksellä vs. seurakuntapastorina. Vuoden 2020
alusta alkaen tehtävässä ei ole viranhaltijaa.
Seurakunnan jäsenmäärän vähetessä vuosittain n. 200 jäsenellä ja samalla
taloudellisten resurssien pienentyessä, seurakunnassa tullaan toimeen
jatkossa viidellä papinviralla (kirkkoherran virka, 3 kappalaisen virkaa, 1
seurakuntapastorin virka). Kirkkovaltuusto voi lakkauttaa seurakuntapastori II
viran eikä tähän tarvita erikseen lupaa tuomiokapitulilta.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Loimaan
seurakunnan seurakuntapastori II viran.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 140

Kappalaisen viran lakkauttaminen

Diaarinumero

DLOI/56/01.01.01/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Kappalainen Ritva Szarekin siirryttyä eläkkeelle syksyllä 2018, Loimaan
seurakunnan kirkkoneuvosto pyysi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta
lupaa olla täyttämättä seurakunnan IV kappalaisen virkaa vuodeksi, alkaen
1.12.2018. (KL 6. luku 10§, Kirkkoherran, kappalaisen ja vakinaisen lehtorin
viran haettavaksi julistamisesta jne... tai täyttämättä jättämisestä päättää
tuomiokapituli). Lupa myönnettiin ja vuosi on tulossa päätökseen 1.12.2019.
Seurakunnan IV kappalaisen viralle ei enää ole tarvetta, joten voidaan toimia
kuten vuonna 2017 laaditussa henkilöstösuunnitelmassa arvioitiin. Näin ollen
kirkkoneuvosto voi pyytää kirkkovaltuustoa lakkauttamaan viran.
Koska seurakunnan IV kappalainen on määrätty Metsämaan
kappeliseurakunnan kappalaiseksi, on syytä pyytää asiaan lausunto Metsämaan
kappelineuvostolta. Lausunnossa voisi ilmetä ehdotus siitä, miten Metsämaan
kappelipapin tehtävä jatkossa hoidetaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto
a) Pyytää Metsämaan kappelineuvostolta lausunnon koskien IV kappalaisen
viran lakkauttamista. Lausunnossa voisi ilmetä ehdotus siitä, miten
Metsämaan kappelipapin tehtävä jatkossa hoidetaan.
b) Esittää kirkkovaltuustolle, että Loimaan seurakunnan IV kappalaisen virka
lakkautetaan tarpeettomana 1.12.2019 alkaen.

Käsittely

Kirkkoherra muutti esittelyään.
Kirkkoneuvosto
a) Pyytää Metsämaan kappelineuvostolta lausunnon koskien IV kappalaisen
viran lakkauttamista 15.11.2019 mennessä.
b) Poistettiin.

Päätös

a) Esityksen mukaan.
b) Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Metsämaan kappelineuvostolle.

Muutoksenhaku

a) Päätöksestä ei voida hakea muutosta.
b) Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 141

Kesäteologin palkkaaminen kesä-heinäkuuksi 2020

Diaarinumero

DLOI/55/01.01.01/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan papiston määrän vähenemisen vuoksi on syytä ajoissa ryhtyä
turvaamaan vuoden 2020 rippikoulujen opetusvastuullisten riittävyys. Tarve
kesäteologille on kesä- ja heinäkuun ajaksi. Rippikouluopetuksen tason
turvaamiseksi on syytä palkata opintojensa loppuvaiheessa oleva teologian
opiskelija tai valmis teologian maisteri. Rippikoulujen opetusvastuun lisäksi
kesäteologin voi osallistaa kesähartauksien ja sanajumalanpalvelusten
pitämiseen sekä onnittelukäynteihin. Hakuilmoitukset laitetaan perinteiseen
tapaan teologian opiskelijoiden käyttämiin sosiaalisen median verkostoihin
sekä Oikotie/työpaikat- palveluun. Palkkauksen vaativuusryhmä 502
(2322,53€/kk).

Esitys

Palkataan kesäteologi ajalle kesä- ja heinäkuu 2020, palkkauksen
vaativuusryhmä 502.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 142

Uuden jäsenen valinta rakennustoimikuntaan

Diaarinumero

DLOI/27/00.00.01/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen Lotta Tuominen erosi seurakunnan
luottamustoimista 1.8.2019 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi. Hän oli
myös rakennustoimikunnan jäsen.
Kirkkoneuvoston täytyy valita uusi jäsen rakennustoimikuntaan Lotta
Tuomisen tilalle.

Esitys

Valitaan uusi jäsen seurakunnan rakennustoimikuntaan.

Päätös

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
---------------

Esitys

Valitaan uusi jäsen seurakunnan rakennustoimikuntaan.

Päätös

Tuula T. A. Mikkola valittiin seurakunnan rakennustoimikunnan jäseneksi.

Toimenpiteet

Ote lähetetään

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 143

Kolehtisuunnitelma

Diaarinumero

DLOI/54/04.02.01/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti Suomen Evankelis-luterilaisissa
seurakunnissa laaditaan jumalanpalveluksissa kerättävien kolehtien kohteista
suunnitelma joko puolivuotiskaudeksi tai koko kalenterivuodeksi kerrallaan.
Loimaan seurakunnassa suunnitelma, joka tuodaan kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi, laaditaan koko kalenterivuodeksi. Liitteenä
kolehtisuunnitelma.

Esitys

Hyväksytään kolehtisuunnitelma vuodelle 2020.

Päätös

Esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto päätti, että jumalanpalveluksissa kerätään kolehti lisäksi kaksi
kertaa vuoden aikana molemmille Loimaan ystävyysseurakunnille.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 144

Tilastojen kuukausiraportti

Diaarinumero

DLOI/48/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä seurakunnallisen toiminnan ja henkilöstöä koskevat tilastot ajalta
1.1. – 31.8.2019

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 145

Talousarvion toteuma

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä talousarvion toteuma ajalta 1.1. – 30.9.2019.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 146

Sähkönhankinta 2020-2022

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas

Seurakunnan nykyinen sähkösopimus päättyy tämän vuoden lopussa. Siksi
työpäällikkö on ilmoittanut seurakunnan keväällä
sähköhankintakilpailutukseen, jonka on toteuttanut Yrittäjien sähkönhankinta
Oy. Kilpailutus on tehty julkisella hankinnalla ja kilpailutuksen kriteerinä on
käytetty hintaa.
Seurakunnan kokonaiskulutus on 1.000 MWh vuosittain.
Sähkönkokonaishinta muodostuu sähkönkulutuksesta ja jakeluyhtiöiden
siirtohinnoista
Kilpailutuksen tuloksesta on laadittu yhteenvetotaulukko. Hinnan perusteella
edullisin tarjous on KSS energia Oy:n 1,48 eur/MWh.
Esitys

Seurakunta hankkii sähkön KSS energia Oy:ltä ajalla 1.1.2020 – 31.12.2022.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 147

Vastuukiinteistöiden muutos

Diaarinumero

DLOI/11/01.05/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Suntio Emma Putaansuu ja siistijä Eila Mauriala ovat antaneet
suostumuksensa, että heidän vastuukiinteistöjään (pääasiallinen
työntekopaikka) muutetaan. Muutos on tehty määräaikaisena ajalle 30.9.2019
– 30.6.2020.
Putaansuun vastuukiinteistöt ovat Kaupunginkirkko ja siunauskappeli.
Maurialan vastuukiinteistöt ovat Alastaron seurakuntatalo, kirkko ja
ruumishuone.
Lomien ja vapaapäivien sijaistaminen eri kiinteistöissä jatkuu kuten tähänkin
asti.

Esitys

Hyväksytään Putaansuun ja Maurialan vastuukiinteistöt määräaikaisena ajalla
30.9.2019 – 30.6.2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Otteet lähetetään

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 148

Haudanhoitohinnasto vuodelle 2020

Diaarinumero

DLOI/53/02.08.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Haudanhoitohinnastoon ei esitetä tarkistuksia vuodelle 2020. Seurakunta
tekee haudanhoitosopimuksia kesäkukilla vuoden kerrallaan, 5., 10 ja 25.
vuodeksi sekä perennahoitoja 5. että 10. vuodeksi.

Esitys

Hyväksytään liitteenä oleva haudanhoitohinnasto vuodelle 2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
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§ 149

Seurakunnan perimät maksut vuonna 2020

Diaarinumero

DLOI/53/02.08.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnan perimiin tilavuokriin on esitetty lisäys koskien yhdistysten
kokoontumisia. Kirkkojen tilavuokrista on poistettu ulkoseurakuntalaisen
tilavuokra. Samoin hautausmaksuihin esitetään tarkistuksia muiden kuin
hautapaikkamaksujen osalta.

Esitys

Hyväksytään liitteenä olevat tilavuokra- ja hautausmaksuhinnastot 2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 150

Hautausmaiden kesäkukat 2020-2022

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunta hankkii kesäkukat hoitohaudoille tarjousten perusteella.
Työpäällikkö on pyytänyt tarjoukset 9.10.2019 neljältä toimittajalta.
Hankintakriteerinä painotetaan kukkien korkeaa laatua hinnan lisäksi.

Esitys

Hyväksytään Ellän Kukka ja Taimi Ky:n tarjous. Liite

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Otteet lähetetään

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 151

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Merkitään tiedoksi seuraavat pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja muistiot
Mellilän kappelineuvoston pöytäkirja 4/2019
Alastaron kappelineuvoston pöytäkirja 5/2019
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 10/2019
Valmisteluryhmän pöytäkirja 7/2019
Viranhaltijapäätös 65/2019, Matti Mäkinen
Viranhaltijapäätös 66/2019, Matti Mäkinen
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Heikki Vainion terveiset Paimion
rovastikuntaillasta, Muutoksia ja mahdollisuuksia. Liite

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 152

Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18:49.
Allekirjoitukset
Ari Pääkkönen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 22.10.2019

Marjatta Sormunen-Mettälä
pöytäkirjantarkastaja

Margit Vehviläinen
pöytäkirjantarkastaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

152 §
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: 138, 139, 140 a-b, 144, 145, 151,152

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: 141, 142, 143, 146, 148, 149, 150

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: 147 (KirVESTES)
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
Puh. 02 7764400
Sähköposti:loimaa.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 141, 142, 143, 146, 148, 149, 150
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.

Oikaisuvaati1

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

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
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22.10.2019
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi
Loimaan seurakunta
- Kirkkoneuvosto
– tiedot oikaisuvaatimuksen
kohteena olevasta päätöksestä

muksen sisältö

–
–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

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 32, 20101 Turku
Puh. 029 5642410 (asiakaspalvelu/kirjaamo)
Fax. 029 5642414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde. 029 5642400

Valitusaika

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

30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

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
Liitetään pöytäkirjaan
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lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana22.10.2019
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Loimaan seurakunta
- Kirkkoneuvosto
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.
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

