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Alkuhartaus
44 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KJ 8:5 §:n 2 mom. mukaan kutsu asialuetteloineen kirkkovaltuuston kokoukseen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KL
7:4 §:n 1 mom. mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 4.12.2012. Lisäksi
kokouskutsu on asetettu nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 4.12.2012 –
13.12.2012.
Päätös:

45 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO

Kirkkovaltuusto on noudattanut käytäntöä, jonka mukaan aakkosjärjestyksessä kaksi
valtuutettua toimii vuorollaan pöytäkirjan tarkastajina. Vuorossa ovat Aili Riihimäki
ja Sirkka-Liisa Saari. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja tulee pitää nähtävillä 30
päivän ajan.

Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kirkkovaltuusto päättää, että
kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 17.12.2012 – 15.1.2013.

Päätös:
46 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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47 §
TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 – 2015

Seurakunnan talousarvion ja myös vuotta pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden
suunnittelusta säädetään kirkkojärjestyksen 15. luvussa. Jokaista varainhoitovuotta
varten on hyväksyttävä talousarvio viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kirkkoneuvosto on antanut 30.8.2012 talousarvion laadintaohjeet ja euromääräisen talousarvioraamin. Talousarvioraamit ja suunnitteluvuosien ohjeet lähtevät siitä, että
vuosikate on positiivinen kaikkina kolmena vuotena. talouden tasapainottamistoimin
negatiivinen tulokehitys pyritään katkaisemaan. Kirkkovaltuusto vahvisti 18.10.2012
veroprosentiksi 1,75 ensi vuodelle. Investointimenot perustuvat kirkkoneuvoston
26.9.2012 hyväksymään investointisuunnitelmaan.

Työympäristötoimikunta käsittelee talousarvioesityksen kokouksessaan 22.11.2012.

Talousarvioesitys on liitteenä 1.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 – 2015.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 28.11.2012)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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Talousarvio vuodelle 2013 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015 liitteenä 1.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2013
talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 – 2015.
Päätös:

48 §
LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2012
Lisämäärärahan tarve on seuraavissa kohdissa ja alla mainituin perustein:
5.500 €

102 kirkkovaltuusto
-

yksi kokous suunniteltua enemmän, kirjallisuus- ja lehtihankinnat
1.500 €

103 tilintarkastus ja valvonta
-

seurakuntien yhdistymisiin liittyen tarvitaan yksi tilintarkastuspäivä lisää
16.000 €

105 taloushallinto
-

atk-palvelusten osto it-palvelukeskuksesta
22.000 €

201 jumalanpalveluselämä
-

sijaisten palkkakulut ja henkilösivukulut
19.000 €

210 tiedotus- ja viestintä
-

painatukset ja ilmoitukset
58.000 €

eri kirkot ja seurakuntatalot
-

sähkö- ja öljykustannukset sekä ukkosen aiheuttamien vaurioiden
korjauskustannukset
yhteensä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

122.000 €

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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Esitys tp:

13.12.2012

kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää 122.000 € lisämäärärahan
kuluvan vuoden talousarvioon.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 24.10.2012)

Kirkkoneuvoston esitys:
kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää 122.000 € lisämäärärahan
kuluvan vuoden talousarvioon.
Päätös:

49 §
YLIVAHTIMESTARIN VIRAN PERUSTAMINEN JA VIRAN JOHTOSÄÄNNÖN
HYVÄKSYMINEN SEKÄ ARJA MYLLYNIEMEN SIIRTÄMINEN VIRKAAN

Seurakuntamestari Arja Myllyniemi on 9.6.2010 alkaen kirkkoneuvoston päätöksellä
hoitanut oman toimensa ohella ylivahtimestarin tehtävää, johon kuuluu seurakunnan
vahtimestareiden lähiesimiehenä toimiminen. Järjestely toteutettiin ensin kokeiluna
vuoden 2011 loppuun saakka. Tulokset olivat myönteisiä, ja kirkkoneuvosto jatkoi järjestelyä määräaikaisena vuoden 2012 loppuun saakka. Ylivahtimestarin määräaikaisen
viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Seurakuntamestarin viran vaativuusryhmä on 403.

Käytännössä kiinteistötoimen lähiesimiesten työnjako on muodostunut sellaiseksi, että
Arja Myllyniemi on hoitanut vahtimestareiden lisäksi myös seurakunnan keittiö- ja
siivoustyöntekijöiden lähiesimiehen tehtävät. Ylivahtimestarin viran johtosääntöehdotus liitteenä 1.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) perustaa Sastamalan seurakuntaan ylivahtimestarin viran, jonka vaativuusryhmä on
503

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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2) vahvistaa viran johtosäännön liitteen 1. mukaisesti
3) siirtää perustettuun ylivahtimestarin virkaan Arja Myllyniemen

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 24.10.2012)

Ylivahtimestarin viran johtosääntöehdotus liitteenä 2.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) perustaa Sastamalan seurakuntaan ylivahtimestarin viran, jonka vaativuusryhmä on
503
2) vahvistaa viran johtosäännön liitteen 1. mukaisesti
3) siirtää perustettuun ylivahtimestarin virkaan Arja Myllyniemen
Päätös:

50 §
SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

Kirkkoneuvosto on esittänyt kirkkovaltuustolle seurakuntamestari Arja Myllyniemen
siirtämistä perustettavaan ylivahtimestarin virkaan. Siirron johdosta ilman hoitajaa
jäävää seurakuntamestarin virkaa ei ole tarpeellista täyttää, vaan virka voidaan
tarpeettomana lakkauttaa.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää että kirkkovaltuusto lakkauttaa Arja Myllyniemen ylivahtimestarin virkaan siirtämisen vuoksi ilman hoitajaa jäävän seurakuntamestarin viran.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 24.10.2012)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää että kirkkovaltuusto lakkauttaa Arja Myllyniemen ylivahtimestarin virkaan siirtämisen vuoksi ilman hoitajaa jäävän seurakuntamestarin viran.
Päätös:

51 §
KIIKOISTEN

KAPPELISEURAKUNNAN

KAPPALAISENVIRAN

PERUSTAMINEN

SASTAMALAN SEURAKUNTAAN JA KIIKOISTEN KIRKKOHERRAN SIIRRON
TOTEAMINEN

Kiikoisten seurakunnan lakkauttamista ja liittämistä Sastamalan seurakuntaan
1.1.2013 lukien koskevassa kirkkohallituksen päätöksessä 22.8.2012 pykälä 147 todetaan, että Kiikoisten seurakunnan kirkkoherranvirka lakkaa ja Sastamalan seurakuntaan perustetaan yksi kappalaisenvirka, johon nykyinen kirkkoherra siirretään.

Viranhaltijan siirtämisen yksityiskohdista ja muista virkajärjestelyistä päättävät Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseen kuuluvat edut sellaisina etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi perustaa Sastamalan seurakuntaan Kiikoisten kappeliseurakunnan kappalaisenviran 1.1.2013 alkaen, palkkaus
vaativuusryhmän 602 mukaan.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaisi Kiikoisten kirkkoherra Matti
Vähäkainun siirron perustettavaan Kiikoisten kappeliseurakunnan kappalaisenvirkaan
1.1.2013 lukien nykyisin palkkaeduin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 24.10.2012)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi perustaa Sastamalan seurakuntaan Kiikoisten kappeliseurakunnan kappalaisenviran 1.1.2013 alkaen, palkkaus
vaativuusryhmän 602 mukaan.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaisi Kiikoisten kirkkoherra Matti
Vähäkainun siirron perustettavaan Kiikoisten kappeliseurakunnan kappalaisenvirkaan
1.1.2013 lukien nykyisin palkkaeduin.
Päätös:

52 §
MUUTA PIISPAINKOKOUKSEN HYVÄKSYMÄÄ TUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN
KANTTORINVIRAN PERUSTAMINEN SASTAMALAN SEURAKUNTAAN JA KIIKOISTEN KANTTORIN SIIRRON TOTEAMINEN

Kiikoisten seurakunnan lakkauttamista ja liittämistä Sastamalan seurakuntaan
1.1.2013 lukien koskevassa kirkkohallituksen päätöksessä 22.8.2012 pykälä 147 todetaan, että Kiikoisten seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa
edellyttävä kanttorin virka lakkaa ja Sastamalan seurakuntaan perustetaan yksi kanttorinvirka, johon nykyinen kanttori siirretään.

Viranhaltijan siirtämisen yksityiskohdista ja muista virkajärjestelyistä päättävät Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseen kuuluvat edut sellaisina etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi perustaa Sastamalan seurakuntaan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin viran
1.1.2013 alkaen, palkkaus vaativuusryhmän 502 mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaisi Kiikoisten kanttori Elisa
Hännisen siirron perustettavaan Sastamalan seurakunnan kanttorinvirkaan 1.1.2013
lukien.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 24.10.2012)

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi perustaa Sastamalan seurakuntaan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin viran
1.1.2013 alkaen, palkkaus vaativuusryhmän 502 mukaan.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaisi Kiikoisten kanttori Elisa
Hännisen siirron perustettavaan Sastamalan seurakunnan kanttorinvirkaan 1.1.2013
lukien.
Päätös:

53 §
HALLINTOSIHTEERIN VIRAN PERUSTAMINEN SASTAMALAN SEURAKUNTAAN
JA KIIKOISTEN SEURAKUNNAN TALOUSPÄÄLLIKÖN SIIRTÄMINEN TÄHÄN VIRKAAN
Kiikoisten seurakunnan lakkauttamista ja liittämistä Sastamalan seurakuntaan
1.1.2013 lukien koskevassa kirkkohallituksen päätöksessä 22.8.2012 pykälä 147 todetaan, että muut Kiikoisten seurakunnan työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n
nojalla heille soveltuviin Sastamalan seurakunnan virkoihin.

Viranhaltijoiden siirtämisen yksityiskohdista ja muista virkajärjestelyistä päättävät
Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina,
etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi perustaa Sastamalan seurakuntaan 1.1.2013 lukien hallintosihteerin viran, jonka palkkaus on vaativuusryhmän
501 mukainen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto siirtää tähän virkaan 1.1.2013
lukien Kiikoisten seurakunnan talouspäällikkö Pekka Elomaan nykyisin palkkaeduin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 24.10.2012)

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi perustaa Sastamalan seurakuntaan 1.1.2013 lukien hallintosihteerin viran, jonka palkkaus on vaativuusryhmän
501 mukainen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto siirtää tähän virkaan 1.1.2013
lukien Kiikoisten seurakunnan talouspäällikkö Pekka Elomaan nykyisin palkkaeduin.
Päätös:

54 §
DIAKONIAN VIRAN PERUSTAMINEN SASTAMALAN SEURAKUNTAAN JA KIIKOISETN OSA-AIKAISEN DIAKONIAN VIRANHALTIJAN SIIRTÄMINEN TÄHÄN
VIRKAAN

Kiikoisten seurakunnan lakkauttamista ja liittämistä Sastamalan seurakuntaan
1.1.2013 lukien koskevassa kirkkohallituksen päätöksessä 22.8.2012 pykälä 147 todetaan, että muut Kiikoisten seurakunnan työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n
nojalla heille soveltuviin Sastamalan seurakunnan virkoihin.

Viranhaltijoiden siirtämisen yksityiskohdista ja muista virkajärjestelyistä päättävät
Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina,
etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi perustaa Sastamalan seurakuntaan 1.1.2013 lukien diakonian viran, jonka palkkaus on vaativuusryhmän 502
mukainen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto siirtää tähän virkaan 1.1.2013
lukien Kiikoisten seurakunnan diakonian viranhaltija Irja Ruusuvuoren.

Irja Ruusuvuori hoitaa 31.12.2015 saakka virkaa osa-aikaisesti 80 % työajalla ja tämän
jälkeen 50 % työajalla.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 24.10.2012)

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi perustaa Sastamalan seurakuntaan 1.1.2013 lukien diakonian viran, jonka palkkaus on vaativuusryhmän 502
mukainen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto siirtää tähän virkaan 1.1.2013
lukien Kiikoisten seurakunnan diakonian viranhaltija Irja Ruusuvuoren.

Irja Ruusuvuori hoitaa 31.12.2015 saakka virkaa osa-aikaisesti 80 % työajalla ja tämän
jälkeen 50 % työajalla.

Päätös:
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55 §
MÄÄRÄAIKAISEN, OSA-AIKAISEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN SASTAMALAN SEURAKUNTAAN JA KIIKOISTEN OSA-AIKAISEN NUORISOTYÖNOHJAAJAN SIIRTÄMINEN TÄHÄN VIRKAAN

Kiikoisten seurakunnan lakkauttamista ja liittämistä Sastamalan seurakuntaan
1.1.2013 lukien koskevassa kirkkohallituksen päätöksessä 22.8.2012 pykälä 147 todetaan, että muut Kiikoisten seurakunnan työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n
nojalla heille soveltuviin Sastamalan seurakunnan virkoihin.

Viranhaltijoiden siirtämisen yksityiskohdista ja muista virkajärjestelyistä päättävät
Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina,
etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa Sastamalan
seurakuntaan 1.1.2013 lukien osa-aikaisen 50 % nuorisotyönohjaajan määräaikaisen
viran 30.8.2013 asti. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto siirtää tähän virkaan 1.1.2013 lukien
Kiikoisten seurakunnan osa-aikaisen, määräaikaisen nuorisotyönohjaaja Esa Laitisen.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Palkkauksessa huomioidaan kuitenkin, että Esa Laitisella ei ole virkaan pätevyyttä.

(kn. 24.10.2012)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä

SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

13

13.12.2012

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa Sastamalan
seurakuntaan 1.1.2013 lukien osa-aikaisen 50 % nuorisotyönohjaajan määräaikaisen
viran 30.8.2013 asti. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto siirtää tähän virkaan 1.1.2013 lukien Kiikoisten seurakunnan osa-aikaisen, määräaikaisen nuorisotyönohjaaja Esa Laitisen.
Palkkauksessa huomioidaan kuitenkin, että Esa Laitisella ei ole virkaan pätevyyttä.
Päätös:

56 §
KIIKOISTEN TYÖSOPIMUSSUHTEISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN SIIRTÄMINEN SASTAMALAN SEURAKUNNAN TYÖSOPIMUSSUHTEISIKSI TYÖNTEKIJÖIKSI

Kiikoisten seurakunnan lakkauttamista ja liittämistä Sastamalan seurakuntaan
1.1.2013 lukien koskevassa kirkkohallituksen päätöksessä 22.8.2012 pykälä 147 todetaan, että muut Kiikoisten seurakunnan työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n
nojalla heille soveltuviin Sastamalan seurakunnan virkoihin.

Viranhaltijoiden siirtämisen yksityiskohdista ja muista virkajärjestelyistä päättävät
Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina,
etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.

Työehtosopimussuhteisia toimia ei perusteta kirkkovaltuustossa samalla tavoin kuin
virkoja. Työsopimussuhteisten kanssa tehdään työsopimus, mikäli kirkkovaltuusto on
määrärahoja myöntänyt. Pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevien palkkamäärärahat varataan vuosittain talousarvioon samoin kuin virkasuhteessa oleville.
Kirkkohallituksen päätös lähtee siitä, että myös toimien järjestelyistä ja työntekijöiden
siirtämisestä päättää kirkkovaltuusto. Talousarvion valmistelun kannalta on asiallista
tehdä päätös erillisenä ennen talousarviokäsittelyä.
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Kiikoisten seurakunnassa on lastenohjaajan 32,5 % toimi, jota hoitaa Lea Nieminen.

Kiikoisten seurakunnassa on vakinaisessa työsopimussuhteessa hautausmaanhoitaja
Ulla Mannonen.

Muiden liittyvässä seurakunnassa olevien kausityöntekijöiden, sijaisten ja muiden
mahdollisten työsuhteiden osalta uudet työsopimukset tehdään voimalla olevien työehtosopimusten mukaisina kirkkovaltuuston talousarvioon varaamien määrärahojen puitteissa.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa edellä mainittujen pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden siirtymisen
seurakuntaliitoksen vuoksi Sastamalan seurakunnan vastaaviin työsopimussuhteisiin
voimassa olevien työehtosopimusten mukaisin eduin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 24.10.2012)

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa edellä mainittujen pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden siirtymisen
seurakuntaliitoksen vuoksi Sastamalan seurakunnan vastaaviin työsopimussuhteisiin
voimassa olevien työehtosopimusten mukaisin eduin.

Päätös:
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57 §
SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA

Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa 1.11.2012-31.3.2014. Seurakunnassa suositussopimus tulee voimaan kirkkovaltuuston päätöksellä. Uusi suositussopimus sisältää sekä rakenteellisia että sisällöllisiä muutoksia. Toimituspalkkiotaksojen
tasoa on myös tarkistettu.

Keskeisimpiä uudistuksia on kaksiosainen hinnoittelu, alempia taksoja sovelletaan
toimituksen suorittajaan, jolla on voimassa oleva palvelussuhde johonkin kirkkotyönantajaan, ylempiä taksoja niihin toimituksen suorittajiin, joilla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Hinnoittelueron perusteena on, että kirkkotyönantajan palveluksessa oleva voi käyttää toimitukseen valmistautumiseen työaikaansa. Palkkiohinnoitteluun sisältyvien toimitusten ja tehtävien listaa on myös
ajanmukaistettu.

Seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat sellaisia toimituksen
suorittajia varten, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu.

Suositussopimus liitteenä 7.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy toimituspalkkioista ajalle
1.11.2012-31.3.2014 annetun suositussopimuksen sovellettavaksi Sastamalan seurakunnassa 1.1.2013 alkaen. Epäpätevälle maksetaan toimituspalkkio 15 prosentilla
alennettuna.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 28.11.2012)
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Suositussopimus toimituspalkkioista liitteenä 3.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy toimituspalkkioista ajalle
1.11.2012-31.3.2014 annetun suositussopimuksen sovellettavaksi Sastamalan seurakunnassa 1.1.2013 alkaen. Epäpätevälle maksetaan toimituspalkkio 15 prosentilla
alennettuna.
Päätös:

58 §
SASTAMALAN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON VAALIN EDELLYTTÄMISTÄ TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN

Kiikoisten ja Sastamalan seurakuntien yhteisen esityksen perusteella kirkkohallitus
päätti 22.8.2012 liitospäätöksen osana, ettei liitoksen toteutuessa toimiteta ylimääräisiä seurakuntavaaleja. Tämän vuoksi yhdistetyn seurakunnan kirkkovaltuusto valitaan
edellisen seurakuntavaalin perusteella ns. paperivaalina kirkkolain 11. luvun 7 §:n 2
momentissa säädettyä menettelyä noudattaen. Lainkohdan mukaan jäsenten paikoista
annetaan kummallekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa ja loput paikat jaetaan väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa kirkkovaltuusto.

Kirkkojärjestyksen 8. luvun 1 §:n mukaan seurakunnassa, jonka jäsenmäärä on 20 001
– 50 000, kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 33. Seurakunnan väkiluku eli läsnä olevien
jäsenten määrä vaalivuoden alussa ratkaisee, kuinka monta jäsentä kirkkovaltuustoon
valitaan.

Jäsenmäärät 1.1.2012
Kiikoinen

1 124

Sastamala

20 375

Yhteensä

21 499

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Paperivaalin tulos paikkajaon osalta:
Kiikoinen 2 + 1124 / 21 499 x 29 =

3,54

4 paikkaa

Sastamala 2 + 20 375 / 21 499 x 29 =

29,49

29 paikkaa

Kummankin seurakunnan edustajiksi kirkkovaltuustoon tulevat henkilöt oman seurakuntansa vaalituloksen vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1. että se vahvistaa Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenpaikkojen jaon
Sastamalan seurakunnan ja siihen liittyvän Kiikoisten seurakunnan 1.1.2012 väkiluvun perusteella siten, että Sastamalan seurakunta saa 29 paikkaa ja Kiikoisten seurakunta 4 paikkaa.
2. että kirkkovaltuusto toteaa, että valtuutettujen vaali toimitetaan kirkkohallituksen
22.8.2012 antaman päätöksen nojalla kirkkolain 8 luvun 5 §:n 2 momentin 3 kohdan
mukaisesti.
3. että kirkkovaltuusto toteaa, että vaalia varten ei valita uutta vaalilautakuntaa vaan
vaalin vahvistaa Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuuston 20.1.2010 valitsema vaalilautakunta, jonka jäseninä ovat kirkkolain 25 luvun 11 §:n nojalla edelleen Risto
Tuori, Seppo Aakkula, Sirkka-Liisa Saari, Pirjo Pitkäkoski, Pertti Brander, Marja
Haliseva, Toive Uusi-Rauva, Marja Mäkelä ja Maiju Vuorenoja ja varajäseninä seuraavassa järjestyksessä Sirpa Keskinen, Pirkko Esko, Satu Rantala, Jouni Perttula,
Pentti Lahtinen, Juhani Kuusela, Ulla Junnila, Olavi Toivonen, Tarmo Seppä ja Jorma
Virta. Vaalilautakuntaan varsinaisena jäsenenä kuulunut Unto Tupila on siirtynyt ajasta iäisyyteen. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain 8 luvun 6 §:n nojalla myös Sastamalan seurakunnan kirkkoherra. Kirkkovaltuuston nimeämä puheenjohtaja on
Risto Tuori.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 28.11.2012)
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1. että se vahvistaa Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenpaikkojen jaon
Sastamalan seurakunnan ja siihen liittyvän Kiikoisten seurakunnan 1.1.2012 väkiluvun perusteella siten, että Sastamalan seurakunta saa 29 paikkaa ja Kiikoisten seurakunta 4 paikkaa.
2. että kirkkovaltuusto toteaa, että valtuutettujen vaali toimitetaan kirkkohallituksen
22.8.2012 antaman päätöksen nojalla kirkkolain 8 luvun 5 §:n 2 momentin 3 kohdan
mukaisesti.
3. että kirkkovaltuusto toteaa, että vaalia varten ei valita uutta vaalilautakuntaa vaan
vaalin vahvistaa Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuuston 20.1.2010 valitsema vaalilautakunta, jonka jäseninä ovat kirkkolain 25 luvun 11 §:n nojalla edelleen Risto
Tuori, Seppo Aakkula, Sirkka-Liisa Saari, Pirjo Pitkäkoski, Pertti Brander, Marja
Haliseva, Toive Uusi-Rauva, Marja Mäkelä ja Maiju Vuorenoja ja varajäseninä seuraavassa järjestyksessä Sirpa Keskinen, Pirkko Esko, Satu Rantala, Jouni Perttula,
Pentti Lahtinen, Juhani Kuusela, Ulla Junnila, Olavi Toivonen, Tarmo Seppä ja Jorma
Virta. Vaalilautakuntaan varsinaisena jäsenenä kuulunut Unto Tupila on siirtynyt ajasta iäisyyteen. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain 8 luvun 6 §:n nojalla myös Sastamalan seurakunnan kirkkoherra. Kirkkovaltuuston nimeämä puheenjohtaja on
Risto Tuori.

Päätös:

59 §
SASTAMALAN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Diakoniatyön johtokunta on valmistellut johtosääntöehdotuksen. Johtokunnan jäsenmäärää on lisätty aikaisemmasta kahdeksasta jäsenestä yhdellä, eli johtokuntaan kuuluu ehdotuksen mukaan puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Muita muutoksia
johtosääntöön ei ole tehty.
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Johtosääntöehdotus liitteenä 8.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan diakoniatyön johtokunnan johtosäännön liitteen mukaisena 1.1.2013 voimaan tulevaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 28.11.2012)

Diakoniatyön johtokunnan johtosääntöehdotus liitteenä 4.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan diakoniatyön johtokunnan johtosäännön liitteen mukaisena 1.1.2013 voimaan tulevaksi.

Päätös:

60 §
SASTAMALAN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Lähetystyön johtokunta on valmistellut johtosääntöehdotuksen. Johtokunnan jäsenmäärää on lisätty aikaisemmasta kahdeksasta jäsenestä yhdellä, eli johtokuntaan kuuluu ehdotuksen mukaan puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Muita muutoksia
johtosääntöön ei ole tehty.
Johtosääntöehdotus liitteenä 9.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan
lähetystyön johtokunnan johtosäännön liitteen mukaisena 1.1.2013 voimaan tulevaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 28.11.2012)
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Lähetystyön johtokunnan johtosääntöehdotus liitteenä 5.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan lähetystyön johtokunnan johtosäännön liitteen mukaisena 1.1.2013 voimaan tulevaksi.
Päätös:

61 §
SASTAMALAN SEURAKUNNAN JULISTUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNNAN
JOHTOSÄÄNTÖ

Julistus- ja musiikkityön johtokunta on valmistellut johtosääntöehdotuksen. Johtokunnan jäsenmäärää on lisätty aikaisemmasta kahdeksasta jäsenestä yhdellä, eli johtokuntaan kuuluu ehdotuksen mukaan puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Johtokunnan tehtäviin on lisätty tehtävä johtaa ja kehittää työmuotoja, joilla pyritään tavoittamaan erityisesti seurakunnan työikäisiä jäseniä. Muita muutoksia johtosääntöön ei ole
tehty.
Johtosääntöehdotus liitteenä 10.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan
julistus- ja musiikkityön johtokunnan johtosäännön liitteen mukaisena 1.1.2013
voimaan tulevaksi.

Päätös:

Todettiin, että julistus- ja musiikkityön johtokunta on päätöksessään lisännyt johtosääntöön johtokunnan tehtäväksi myös johtaa, tukea ja kehittää seurakunnan musiikkityötä yhdessä johtavan kanttorin kanssa.
Johtosääntö hyväksyttiin julistus ja musiikkityön johtokunnan esityksen mukaisesti.

(kn. 28.11.2012)

Julistus- ja musiikkityön johtokunnan johtosääntöehdotus liitteenä 6.
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan julistus- ja musiikkityön johtokunnan johtosäännön liitteen mukaisena 1.1.2013 voimaan
tulevaksi.
Päätös:

62 §
SASTAMALAN SEURAKUNNAN KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Kasvatustyön johtokunta on valmistellut johtosääntöehdotuksen. Johtokunnan jäsenmäärää on lisätty aikaisemmasta kahdeksasta jäsenestä yhdellä, eli johtokuntaan kuuluu ehdotuksen mukaan puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Kasvatustyön muuttunut organisaatio ja virkanimikkeiden muutokset on huomioitu johtosääntöehdotuksessa. Muita muutoksia johtosääntöön ei ole tehty.
Johtosääntöehdotus liitteenä 11.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan
kasvatustyön johtokunnan johtosäännön liitteen mukaisena 1.1.2013 voimaan
tulevaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 28.11.2012)

Kasvatustyön johtokunnan johtosääntöehdotus liitteenä 7.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan
kasvatustyön johtokunnan johtosäännön liitteen mukaisena 1.1.2013 voimaan
tulevaksi.
Päätös:
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63 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

64 §
ILMOITUSASIAT

Talousarvion toteutumisvertailu 31.10.2012 ja verotulot 30.11.2012 liitteenä 8.

65 §
VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

66 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

.

Loppuhartaus.
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Pöytäkirjan pykälä
44 – 66 §

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: 44, 45, 46, 63, 64, 65, 66

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 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 kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Pykälä
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Sastamalan seurakunta, Aittalahdenkatu 12
Postiosoite: 38200 Sastamala
Telekopio: 03 – 511 4580
Sähköposti: kirkkoherranvirasto@sastamalanseurakunta.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, 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
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Telekopio: (02) 272 5414
Sähköposti: turku.hao@om.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 47, 48, 49 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

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

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
30 päivää

 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20501 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Telekopio: (02) 2797 001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
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).
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

Valitusaika
14 päivää

Osoite: Rakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
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.
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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa
226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

