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§ 35

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 15.1.2019 § 1 mukaan kirkkovaltuuston
kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka sekä siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu
asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 8:5, 1-2.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla, KL 7:4.
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille ja kokoukseen
oikeutetuille 25.10.2019.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 22 jäsentä
ja 4 varajäsentä. Esteestä olivat ilmoittaneet Pekka Marjamäki, jonka tilalle oli
kutsuttu Suvi Tiainen, Tuula Hällfors-Laaksonen, jonka tilalle oli kutsuttu Jouni
Ojala (Marjatta Sormunen-Mettälä oli estynyt), Siiri Jumppanen, jonka tilalle
oli kutsuttu Mervi Julku-Tanski ja Anu Haapanen, jonka tilalle oli kutsuttu Kari
Nummila.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Anu Haapanen ja Paavo
Sätilä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä, nähtävilläpito
seurakuntapalveluiden virastolla 6.11. – 9.12.2019 viraston aukioloaikana.
Lisäksi pöytäkirja on nähtävillä Loimaan seurakunnan nettisivuilla osoitteessa
https://www.loimaanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/paatoksenteko/kirkkovaltuusto

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla.
Päätös

Esityksen mukaan. Anu Haapasen tilalle valittiin pöytäkirjantarkastajaksi
Teemu Heilala.

Pöytäkirja

Loimaan srk:n2 kirkkovaltuusto

05.11.2019
Loimaan seurakunta - Kirkkovaltuusto
Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 36

Kirkollisveroprosentti 2020

Diaarinumero
Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2§) ja
ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun
17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a§). Kirkkolain 15 luvun 2§:ssä
säädetään kirkollisverosta seuraavasti: ”Seurakunnan jäsenten tulee
osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1§:ssä mainittuihin
menoihin (seurakunnan tehtävien toteuttaminen ja kirkon
keskusrahastomaksut). Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain
hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen
suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto
vahvistaa tuloveroprosentin.”
Kirkollisveroprosenttia korotettiin 1,40 prosentista 1,60 prosenttiin vuodelle
2012.
Loimaan seurakunnan verotulojen kehitys:
Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus
Verovuosi 2018

2 867 633

-

316 277

3 183 910

Verovuosi 2017

2 957 504

-1 251

321 099

3 277 351

Verovuosi 2016

2 964 817

46 165

324 744

3 335 726

Verovuosi 2015

3 051 638

311 027

3 362 665

Verovuosi 2014

3 006 948

291 240

3 298 188

Verovuosi 2013

3 147 931

260 363

3 408 294

Verovuosi 2012

2 974 150

249 230

3 223 380

Verovuosi 2011

2 692 401

354 143

3 046 544

Verovuosi 2010

2 551 021

290 085

2 841 106

Verovuosi 2009

2 740 819

233 644

2 974 463

Verotuloja on heinäkuuhun 2019 mennessä kertynyt yhteensä 2.055.207
euroa ( 2.136.660 euroa 2018), joka on 81 453 euroa vähemmän kuin
samalta jaksolta vuonna 2018. Kirkollisverotuloa euroa 1 875 783 euroa
( 1.952.165 euroa vuonna 2018) ja Valtionrahoitusta 179.424e (184.495
euroa vuonna 2018).

Pöytäkirja

Loimaan srk:n4 kirkkovaltuusto

05.11.2019
Loimaan seurakunta - Kirkkovaltuusto
Palkkakulut vuonna 2019 ovat laskeneet seurakunnissa julkishallinnon kikysopimuksen myötä tulleen lomarahan leikkauksen vuoksi. Vuodelle 2020
ennustetaan maltillista palkkojen nousua. Suomessa työllisten määrän
ennustetaan nousevan.
Näiden perustelujen myötä kokonaiskirkon kannalta kirkollisverotulon nousulle
näyttäisi olevan edellytykset. Loimaan seurakunnan kohdalla ei ole näkyvissä
verotulojen kasvua jäsenmäärän supistumien vuoksi. Jäsenmäärä on
laskenut keskimäärin 200 jäsenellä/vuosi vuosien 2009 ja 2018 aikana. Tämä
tarkoittaa verotulojen menetyksenä keskimäärin 40.000 euroa/vuosi. Vuonna
2018 jäsenmäärä väheni 278 jäsenellä. Seurakunnan jäsenennusteen
mukaan seurakunnan jäseniä on 12 910 vuoden 2019 lopussa. Vuoden 2040
lopussa 7 785.
Valtionrahoitus tilitetään seurakunnalle seurakuntataloutta vastaavan kunnan
asukasluvun mukaisessa suhteessa. Vuoden 2020 valtionrahoitus
seurakunnalle jaetaan viimeisen vahvistetun kunnan väkilukutiedon eli
tilanteen 31.12.2018 perusteella. Loimaan seurakunnan saama
valtionrahoitus tulee jatkossakin vähenemään, kun Loimaan kaupungin
väkiluku ennusteiden mukaan laskee.
Veroprosentin noston sijasta pitää etsiä muita
taloudentasapainottamistoimenpiteitä seuraavalle talousarvio- ja
suunnitteluvuodelle. Kirkkovaltuuston hyväksymän, voimassa olevan
Henkilöstösuunnitelman mukaisesti kaikkien vapautuvien virkojen/
työsuhteiden osalta tulee käyttää erityistä harkintaa.
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkollisveroprosentin nostamisella on negatiivisia
lapsivaikutuksia. Kirkollisveron maksaminen voi olla ensimmäisiä karsimisen
kohteita perheissä, joissa on taloudellisia haasteita. Seurakunta ottaa
huomioon jäseniään parhaiten säilyttämällä veron maltillisella tasolla.
Esitys

Esitetään vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,60 mikä edelleen
kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
----------------

Kirkkoneuvoston esitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,60.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.

.
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§ 37

Lotta Tuomisen ero seurakunnan luottamustoimesta

Diaarinumero

DLOI/17/00.00.01/2019

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan kirkkovaltuuston, rakennustoimikunnan ja Metsämaan
kappelineuvoston jäsen Lotta Tuominen on ilmoittanut eroavansa kaikista
seurakunnan luottamustehtävistä 1.8.2019 paikkakunnalta muuton vuoksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. toteaa Lotta Tuomisen luottamustoimen 1.8.2019 lukien Loimaan
seurakunnassa lakanneeksi.
2. toteaa, että kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi
ajaksi tulee Kirkko keskellämme – listalta seuraavana oleva Suvi
Tiainen.
3. valitsee Metsämaan kappelineuvostoon uuden jäsenen seurakunnan
luottamustoimista eronneen Lotta Tuomisen tilalle.

Päätös

1. – 3. esityksen mukaan.
------------

Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto
1. toteaa Lotta Tuomisen luottamustoimen 1.8.2019 lukien Loimaan
seurakunnassa lakanneeksi.
2. toteaa, että kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi
ajaksi tulee Kirkko keskellämme – listalta seuraavana oleva Suvi
Tiainen.
3. valitsee Metsämaan kappelineuvostoon uuden jäsenen seurakunnan
luottamustoimista eronneen Lotta Tuomisen tilalle.
Päätös

1. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan.
3. Metsämaan kappelineuvostoon valittiin jäseneksi Iiris Ojala.

Toimenpiteet

Otteet lähetetään

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.
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§ 38

Esitys kirkkovaltuustolle varajäsenen valitsemiseksi Forssan seurakunnan
sairaalasielunhoidon johtokuntaan

Diaarinumero

DLOI/27/00.00.01/2019

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan seurakunnan kirkkovaltuusto kokouksessaan 11.6.2019 (KV 2/2019)

valitsi Marjatta Sormunen-Mettälän Loimaan seurakunnan edustajaksi Forssan
sairaalasielunhoidon johtokuntaan.
”SOPIMUS TYKS LOIMAAN SAIRAALAN SAIRAALASIELUNHOIDON
JÄRJESTÄMISESTÄ
1§ TYKS Loimaan sairaalan sairaalasielunhoito hoidetaan ostopalveluna
Forssan seurakunnalta, joka on tarjoutunut antamaan Forssan sairaalan
sairaalapastorin työstä kaksi päivää (40%) viikossa Loimaan sairaalan
palvelukseen.
2§ Forssan seurakunta vastaa sairaalasielunhoidon järjestämisestä Loimaan
sairaalassa. Työtä varten on sairaalasielunhoidon johtokunta ja työssä on
oma johtosääntö. Loimaan seurakunta nimeää toimikaudeksi yhden
edustajansa johtokuntaan.”
Forssan seurakunnan sairaalasielunhoidon työssä on oma johtosääntö, jonka
mukaan johtokunnan jäsenille tulee olla valittuna myös varajäsen. Näin ollen
Marjatta Sormunen-Mettälälle täytyisi valita varajäsen Forssan seurakunnan
sairaalasielunhoidon johtokuntaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle varajäsenen valitsemista Marjatta
Sormunen-Mettälälle Forssan seurakunnan sairaalasielunhoidon
johtokuntaan.

Päätös

Esityksen mukaan.
-------------

Kirkkoneuvoston esitys

Kirkkovaltuusto valitsee varajäsenen Marjatta Sormunen-Mettälälle Forssan
seurakunnan sairaalasielunhoidon johtokuntaan.

Päätös

Forssan sairaalasielunhoidon johtokuntaan Marjatta Sormunen-Mettälän
varajäseneksi valittiin Noora Lerkki.

Toimenpiteet

Otteet lähetetään

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.
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§ 39

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.
----------

Kirkkoneuvoston esitys

Kirkkovaltuusto lakkauttaa Loimaan seurakunnan seurakuntapastori II viran.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulille.
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§ 40

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Kirkkoneuvosto

6/2019
§ 120 Testamenttiasia
Loimaan seurakunta ottaa omistukseensa Esa Tanhuanpään kuolinpesän
Kalevalankadulla sijaitsevan asunto-osakkeen.
§ 122 Realismi ja Toivo verkostohanke
Vuoden 2019 alusta lähtien on valmisteltu arkkihiippakunnan Realismi ja toivo:
seurakunnat muutoksessa -hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea seurakuntia
toimintakulttuurin muutoksessa osallisuutta ja vapaaehtoisuutta vahvistamalla.
Loimaan seurakunta liittyi hankkeeseen mukaan toukokuussa.
Realismi ja toivo -hankkeessa on kolme kärkeä: 1. jumalanpalveluselämä ja
kirkkotilat, 2. koko seurakunnan vapaaehtoisuus ja 3. kaste ja osallisuus. Liitän teidät
koko seurakunnan vapaaehtoisuus -verkostoryhmään.
Tuomiokapitulissa on katsottu, että jokaisesta arkkihiippakunnan rovastikunnasta
toimii vähintään yksi hankeseurakunta kunkin kärjen alla, jolloin kussakin kärjessä
toimii noin viisi hankeseurakuntaa. Käytännössä toiminnan kehittämisessä kärkien
sisällöt menevät osin päällekkäin ja limittäin ja niin saakin olla. Pääasia on, että
seurakunta voi toimia hankkeessa sen suuntaisesti kuin oma strategia ja tavoitteet
ovat tai tulevat olemaan.
Jokaisella kolmella kärjellä on 2019-2020 aikana yhteensä kolme verkostotapaamista
ja päätösjuhla 9.12.2020.
Loimaan seurakunta on liitetty 2. kärkiryhmään: koko seurakunnan vapaaehtoisuus,
koska katsottiin tämän haasteen parhaiten tukevan seurakunnan uuden työnäyn
haltuunottoa.
Tuomiokapitulin hankekoordinaattori Minna Törrönen toivoo seurakunnissa
muodostettavan hanketyöryhmät, joihin kuuluu 2-5 työntekijää sekä 1-2
seurakuntalaista (vapaaehtoista). On perusteltua, että kirkkoneuvostosta valitaan
edustaja työryhmään, ja tämä henkilö voisi olla varapuheenjohtaja Heikki Vainio.
Seurakunnan johtoryhmän kokouksessa 7.8.2019 verkostoryhmään valittiin
seurakunnan työntekijöistä toiminnallisten työmuotojen lähiesimiehet Sirpa
Laaksonen, Kaija Huhtanen, Sami Laaksonen sekä papistosta Risto Räty.
Koollekutsujana toimii kirkkoherra Riku Laukkanen. Työryhmän seuraava kokous on
keskiviikkona 18.9. klo 15 Loimaan kaupunginkirkolla. Arkkihiippakunnan
ensimmäinen yhteinen verkostopäivä on 1.10. Turussa.
Valittiin kirkkoneuvoston edustajana Realismi ja Toivo verkostohanketyöryhmään
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Heikki Vainio.
7/2019
§ 131 Jumalanpalvelussuunnitelma ajalle lokakuu 2019 – huhtikuu 2020
Kirkkoneuvosto hyväksyi jumalanpalvelussuunnitelman. Liite
§ 133 Hauta- ja kiinteistötoimen strategian valmistelu

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
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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.
Aloitettiin hauta- ja kiinteistötoimen strategian valmistelu.
Valittiin työryhmä 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.
8/2019
§ 141 Kesäteologin palkkaaminen kesä-heinäkuuksi 2020
Palkataan kesäteologi ajalle kesä-heinäkuu 2020.
§ 142 Uuden jäsen valinta rakennustoimikuntaan
Lotta Tuomisen tilalle rakennustoimikuntaan valittiin Tuula T. A. Mikkola.
Talouspäällikkö Leena Välikangas kehotti valtuutettuja palauttamaan
verokortit ja palkkiokaavakkeet marraskuun loppuun mennessä.
Valtuutettu Jaana Boström luki seurakuntalaiselta saadun kirjeen koskien
nuorison ajelua kaupunginkirkon piha-alueella.
Varavaltuutettu Kari Nummila toivoi kirkkoherra Vareliuksen haudan
kunnostamista ja kiitti Metsämaan hautausmaan hoidosta.
Valtuutettu Tarja Mäki-Punto-Ristanen muistutti vähävaraisten
ruokailukustannuksiin osallistumisesta.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 41

Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 17:48.
Allekirjoitukset

Veli Reunanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 5.11.2019

Teemu Heilala
pöytäkirjantarkastaja

Paavo Sätilä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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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

35, 40, 41.

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
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

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

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi
029 56 42400

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

36, 37, 38, 39

Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

36, 37, 38, 39

Pöytäkirja
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Hämeenkatu 16, PL 60, 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.

Pöytäkirja
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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 €

