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KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

23.1.2018 klo 19.10 – 20.30
Seurakuntatalo, Savilahdentie 18

LÄSNÄ:

Liimatainen Anja, puheenjohtaja
Ahtiainen Marjukka, jäsen
Ahvonen Riitta, jäsen
Hulkkonen Terhi, jäsen
Hölsä Matti, jäsen
Kontunen Sanna, jäsen
Kosonen Aulis, jäsen
Kuivanen Hanna, jäsen
Kurkaa Samuli, varapuheenjohtaja
Mikkola Elma, jäsen
Mikkonen Ilpo, jäsen
Pelli-Kruskopf Merja, jäsen
Peuha Leo, jäsen
Siipola Marja-Leena, jäsen
Sirén Annikki, jäsen
Turkkila Virpi, jäsen
Valtonen Minna, jäsen

POISSA

Heiskanen Anne, jäsen
Roni Paula, jäsen

MUUT LÄSNÄOLIJAT:

Koskimäki Risto, kirkkoherra
Kurkaa Raija, talouspäällikkö
Hellström Riika, toimistosihteeri, sihteeri
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1§

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anja Liimatainen avasi kokouksen klo
19.10. Laulettiin virsi 923 ja kirkkoherra Risto Koskimäki piti
alkuhartauden.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 § 5: Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.
KL 7 § 4: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

3§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Peuha Leo ja Pelli-Kruskopf
Merja.

4§

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikkonen Ilpo ja Mikkola Elma.

5§

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS: Asialuettelo hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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6§

ALOITE LEMIN, SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN SEURAKUNTIEN
SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISESTA
Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

14.11.2017
KN 11/2017, § 117

Vuoden 2016 aikana on Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakuntien
kirkkoneuvostojen päätöksellä tehty selvitys seurakuntien yhteistyötarpeesta ja
mahdollisesta seurakuntarakenteen muuttamisesta. Selvityksessä suositeltiin seurakuntien
kirkkovaltuustoille seurakuntaliitosneuvotteluiden käynnistämistä. Luumäen
kirkkovaltuusto päätti, että he eivät lähde mukaan neuvotteluihin.
Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakuntien edustajat muodostivat
liitosneuvotteluita varten ohjausryhmän, joka koostui johtavista viranhaltijoista,
luottamushenkilöistä ja työntekijöiden keskuudestaan valitsemista edustajista.
Ohjausryhmän neuvotteluiden tuloksena päätettiin laatia aloite seurakuntajaon
muuttamisesta.
Seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja
kirkkoneuvostolle toimitetaan tiedoksi tämän asiakirjan mukana kuulemisten tulokset.
Ohjausryhmä on lisäksi tehnyt kyselyjä seurakuntalaisille sekä ennakkoarvioinnin, jossa
otetaan huomioon seurakuntarakenteen muutoksen vaikutusten eri näkökulmat. Myös
ennakkoarviointi toimitetaan tiedoksi tämän asiakirjan mukana.
Liitteet 1-3
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
Kirkkolain 13:1 nojalla kirkkovaltuusto tekee Kirkkohallitukselle aloitteen seurakuntajaon
muuttamiseksi siten, että Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnat lakkautetaan ja
näistä seurakunnista muodostetaan 1.1.2019 alkaen yksi seurakunta, jonka nimeksi tulee
Taipaleen seurakunta ja jonka pääkirkkona toimii Savitaipaleen kirkko.
Kirkkolain 13:4 nojalla kirkkovaltuusto lähettää Kirkkohallitukselle siirtyvän omaisuuden
saantokirjana luettelon seurakuntien kiinteästä omaisuudesta.
Kirkkolain 13:3,2 nojalla kirkkovaltuusto edelleen esittää, että 1.1.2019 alkaen
Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan ja samasta ajankohdasta uuden
Taipaleen seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Lemin seurakunnan kirkkoherra Lea
Karhinen.
Kirkkojärjestyksen 13:2,2 ja 13:3,1 nojalla kirkkovaltuusto toteaa, että lakkautettavien
seurakuntien liitosselvityksen liitteessä lueteltu henkilöstö siirretään Taipaleen
seurakunnan henkilöstöksi. Henkilöstön sijoittelusta vastaa asetettava järjestelytoimikunta.
Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakunnan
viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkovaltuusto on merkinnyt tiedoksi
kuulemisten tuloksen.
Kirkkojärjestys 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulille toimitettavaksi edelleen Kirkkohallitukselle. Liitteenä toimitetaan
selvitysmiehen selvitysraportti sekä seurakuntien omaisuus- ja henkilöstöluettelot.
PÄÄTÖS:
Elma Mikkola teki vastaehdotuksen, että Taipalsaaren seurakunta jatkaisi itsenäisenä
seurakuntana. Matti Hölsä kannatti Elma Mikkolan tekemää vastaehdotusta. Puheenjohtaja
totesi, koska on tehty kannatettu vastaehdotus, suoritetaan käsiäänestys.
Ääntenlaskijoina toimivat Elma Mikkola ja Ilpo Mikkonen.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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Päätösehdotuksen mukaista ehdotusta kannattavat äänestävät ”KYLLÄ” ja vastaehdotusta
kannattavat äänestävät ”EI”.
Kyllä-ääniä annettiin 5 (Terhi Hulkkonen, Leo Peuha, Ilpo Mikkonen, Hanna Kuivanen ja
Risto Koskimäki).
Ei-ääniä annettiin 2 (Elma Mikkola ja Matti Hölsä).
Puheenjohtaja ilmoitti, että päätösehdotus hyväksyttiin äänin 5 – 2.

Liitteinä 1-3 selvitysmiehen selvitysraportti sekä seurakuntien omaisuusja henkilöstöluettelot. Tiedoksiantona ja päätöksenteon tukena
ennakkoarviointi ja seurakuntien yhteinen talouslaskelma 2019.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
Kirkkolain 13:1 nojalla kirkkovaltuusto tekee Kirkkohallitukselle aloitteen
seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Lemin, Savitaipaleen ja
Taipalsaaren seurakunnat lakkautetaan ja näistä seurakunnista
muodostetaan 1.1.2019 alkaen yksi seurakunta, jonka nimeksi tulee
Taipaleen seurakunta ja jonka pääkirkkona toimii Savitaipaleen kirkko.
Kirkkolain 13:4 nojalla kirkkovaltuusto lähettää Kirkkohallitukselle
siirtyvän omaisuuden saantokirjana luettelon seurakuntien kiinteästä
omaisuudesta.
Kirkkolain 13:3,2 nojalla kirkkovaltuusto edelleen esittää, että 1.1.2019
alkaen Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan ja
samasta ajankohdasta uuden Taipaleen seurakunnan kirkkoherraksi
nimitetään Lemin seurakunnan kirkkoherra Lea Karhinen.
Kirkkojärjestyksen 13:2,2 ja 13:3,1 nojalla kirkkovaltuusto toteaa, että
lakkautettavien seurakuntien liitosselvityksen liitteessä lueteltu henkilöstö
siirretään Taipaleen seurakunnan henkilöstöksi. Henkilöstön sijoittelusta
vastaa asetettava järjestelytoimikunta.
Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä
seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että
kirkkovaltuusto on merkinnyt tiedoksi kuulemisten tuloksen.
Kirkkojärjestys 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille toimitettavaksi edelleen
Kirkkohallitukselle. Liitteenä toimitetaan selvitysmiehen selvitysraportti
sekä seurakuntien omaisuus- ja henkilöstöluettelot.
PÄÄTÖS:
Elma Mikkola teki vastaehdotuksen, että ei esitetä aloitetta seurakuntajaon
muuttamisesta. Matti Hölsä kannatti Elma Mikkolan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, koska on tehty vastaesitys, joka poikkeaa
päätösehdotuksesta, suoritetaan äänestys. Äänestys toteutetaan nimilistan
mukaan nimenhuutoäänestyksenä.
Pöytäkirjantarkastajat

_______
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Kirkkoneuvoston esittämän päätösehdotuksen mukaista esitystä äänestävät
”Jaa” ja vastaehdotusta äänestävät ”Ei”.
Ahtiainen Marjukka (Jaa), Ahvonen Riitta (Ei), Hulkkonen Terhi (Jaa), Hölsä
Matti (Ei), Kontunen Sanna (Jaa), Kosonen Aulis (Jaa), Kuivanen Hanna
(Jaa), Kurkaa Samuli (Jaa), Mikkola Elma (Ei), Mikkonen Ilpo (Jaa), PelliKruskopf Merja (Ei), Peuha Leo (Jaa), Siipola Marja-Leena (Jaa), Sirén
Annikki (Jaa), Turkkila Virpi (Jaa), Valtonen Minna (Jaa) ja Liimatainen
Anja (Jaa).
Äänestyksessä annettiin 13 ”Jaa” ääntä ja 4 ”Ei” ääntä.
Elma Mikkola jätti eriävän mielipiteensä päätöksestä.
Puheenjohtaja ilmoitti, että päätösehdotus hyväksyttiin äänin 13 – 4.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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7§

KIRKON SISÄREMONTTIHANKKEEN RAHOITUS
Esittelijä Raija Kurkaa puh. 040 038 1070

KL 9 luku § 1 mom. 3

9.1.2018
KN 1/2018, § 6

Kirkkolain 9 luvun 1 § 3 kohdan mukaan lainan ottamista, uudistamista tai maksuajan
pidentämistä koskeva päätösvalta kuuluu kirkkovaltuustolle, jollei kyseessä ole tilapäisen
tarpeen vuoksi otettavasta lainasta.
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 14.12.2017 (12/2017, § 131) toteuttaa kirkon
sisäremonttihankkeen. Kirkon sisäremonttihankkeeseen on varattu määrärahaa vuoden 2018
talousarviossa 985 000€.
Taipalsaaren seurakunta on hakenut Kirkkohallitukselta valtion rahoituksesta jaettavaa
rakennusavustusta hanketta varten. Kirkkohallitus tekee päätöksen avustuksen myöntämisestä
viimeistään huhtikuun täysistunnossaan. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
Varoja hankkeen rahoittamiseen seurakunta voi saada myös omaisuuttaan myymällä ja sijoituksista
saatavilla varoilla. Avustuksen ja kiinteän omaisuuden myyntitulojen saaminen on kuitenkin
epävarmaa, joten lähtökohtaisesti kirkon sisäremonttihanke tulee ajatella rahoitettavaksi lainarahalla
ja sijoituksista saatavilla varoilla.
Mikäli kirkon sisäremonttihankkeeseen käytetään seurakunnan talletusvaroja, maksuvalmius
heikkenee ratkaisevasti vaikeuttaen palkkojen ja laskujen maksua. Kohtuullisen maksuvalmiuden
säilyttämiseksi seurakunta tarvitsee lainaa pankilta.
Liitteenä kirkkohallituksen yleiskirje rakennusavustuksesta ja rakennusavustuksen hakemus. Liite 1
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että:
1.

Kirkon sisäremonttihanketta varten otetaan lainaa enintään
1 016 672 €.

2.

Korkoriski suojataan pankin kanssa sovittavalla koronvaihtosopimuksella.

3.

Kirkkovaltuusto valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan eri pankkien lainatarjousten
kilpailutuksen.

4.

Kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston hyväksymään lainatarjouksen.

5.

Kirkkoherra ja talouspäällikkö allekirjoittavat lainasopimuksen yhdessä.

PÄÄTÖS:
Matti Hölsä esitti, että lainaa otetaan enintään 985 000 €. Esitystä kannattivat Hanna Kuivanen ja
Terhi Hulkkonen.
Talouspäällikkö ei vetänyt pohjaesitystään pois, joten puheenjohtaja totesi, että äänestämme asiasta
kädennosto äänestyksellä.
Kokous keskeytettiin äänestyksen ajaksi.
Talouspäällikön esitys sai 1 kpl ääniä (Marjukka Ahtiainen).
Matti Hölsän esitys sai ääniä 6 kpl (Elma Mikkola, Terhi Hulkkonen, Matti Hölsä, Hanna Kuivanen,
Ilpo Mikkonen ja Risto Koskimäki).
Puheenjohtaja totesi että äänestyksen perusteella esitetään kirkkovaltuustolle, että kirkon
sisäremonttihanketta varten otetaan lainaa enintään 985 000 €.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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Elma Mikkola esitti, että esitykseen lisätään laina-aika enintään 10 vuotta. Esitystä kannatti Hanna
Kuivanen.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että:
1) Kirkon sisäremonttihanketta varten otetaan lainaa enintään
985 000 €.
2) Korkoriski suojataan pankin kanssa sovittavalla koronvaihtosopimuksella.
3) Kirkkovaltuusto valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan eri pankkien lainatarjousten kilpailutuksen.
4) Kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston hyväksymään lainatarjouksen.
5) Kirkkoherra ja talouspäällikkö allekirjoittavat lainasopimuksen yhdessä.
6) Laina-aika on enintään 10 vuotta.

Liite 4: Kirkon sisäremonttihankkeen kustannusarvio-laskelma.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
1) Kirkon sisäremonttihanketta varten otetaan lainaa enintään
985 000 €.
2) Korkoriski suojataan pankin kanssa sovittavalla
koronvaihtosopimuksella.
3) Kirkkovaltuusto valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan eri pankkien
lainatarjousten kilpailutuksen.
4) Kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston hyväksymään
lainatarjouksen.
5) Kirkkoherra ja talouspäällikkö allekirjoittavat lainasopimuksen yhdessä.
6) Laina-aika on enintään 10 vuotta.
PÄÄTÖS:
Annikki Sirén esitti, että hanketta varten otettaisiin lainaa enintään
1 016 672 €. Esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, että päätösehdotus hyväksyttiin.

8§

ILMOITUS- JA MUUT ASIAT
-

-

Pöytäkirjantarkastajat

Yhteisvastuukeräys 2018 alkaa 4.2.2018, seurakuntapastori Mathias
Junell kertoi keräyksen aiheista. Tarvitaan kahvinkeittäjiä 4.2.2018
seurakuntatalolle avustamaan yhteisvastuun aloituksessa.
Kirkkoherra Risto Koskimäen mukaan jumalanpalvelukset on saatu
pidettyä kirkossa.

_______

_______
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9§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. Oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitukset liitettiin pöytäkirjaan.
Liite 5.
ALLEKIRJOITUKSET
Taipalsaarella 23 / _1_ 2018

ANJA LIIMATAINEN
Anja Liimatainen
puheenjohtaja

RIIKA HELLSTRÖM
Riika Hellström
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Tämä kirkkovaltuuston pöytäkirja 1/2018 on kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukainen.
Taipalsaarella 23 / 1 2018
LEO PEUHA
_________________________________
Leo Peuha
pöytäkirjantarkastaja

MERJA PELLI-KRUSKOPF
________________________________
Merja Pelli-Kruskopf
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Taipalsaaren seurakunnan
kirkkoherranvirastossa ajalla 24.1. – 23.2.2018 viraston aukioloaikoina.
Taipalsaarella 23 / _1_ 2018
ANJA LIIMATAINEN
_________________________________________________
Anja Liimatainen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Taipalsaaren seurakunnan kirkkovaltuusto

Liite 5
23.01.2018

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 annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
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: 7
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 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät: 2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
Pöytäkirjan pykälät: 4. hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät: 5. 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 mom. 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 1.
Pöytäkirjan pykälät: -

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1

Pöytäkirjantarkastajat
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 7
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Taipalsaaren seurakunnan kirkkovaltuusto
Käyntiosoite: Savilahdentie 18
Postiosoite: 54920 Taipalsaari
Telekopio: 05-4142854
Sähköposti:virasto.taipalsaari@evl.fi
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 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.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:


Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 5642 500 (vaihde)
Fax: 029 5642 501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: -

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:


Valitusaika
30 päivää

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: -

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli
Telekopio: fax 015 321 6016
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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30 päivää

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: -

Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00130 Helsinki
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi


30 päivää

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:-

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Hankintavalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitus on tehtävä kirjallisesti 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.
Valitusaika 14 päivää

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029-56 43314
Sähköpostiosoite: 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.

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.

Pöytäkirjantarkastajat

_______
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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 (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2 000 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

