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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2018
Aika

tiistai 12.6.2018 klo 18.00 – 18.26

Paikka

Mikaelintalo, kahvio

Saapuvilla

pj.
vpj.
jäs.
jäs.
jäs.
jäs.
jäs.
jäs.
jäs.

Vesa Tuominen, khra
Kristina Karlsson
Lauri Harkia
Elina Järvinen
Juha Kuopila
Anne Kuparinen
Tuula Kurki
Arimo Lähdeniitty
Asko Mäentaka

x
x
x
x
x
x
‐
x
‐
‐
x

var.
var.
var.
var.
var.
var.
var.
var.

Susanna Ansio
Karri Lehtiranta
Jaana Paasonen
Pasi Pöri
Terhi Reponen
Leena Hyvönen
Harri Joukas
Jaana Hörkkö

kv:n vpj. Eeva Heurlin

‐
‐
‐
‐
‐
x
‐
‐

Muut
osallistujat

kv:n pj. Toini Aro
esittelijä ja sihteeri Henna Ahtinen

x

Asiat

Pykälät 76 ‐ 87

76 §
Päätös:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

77 §
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Kristina Karlsson ja
Lauri Harkia.

78 §
Päätös:

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että muissa esille tulevissa asioissa käsitellään Räpälän
jokirannan siivoamisesta ja kirkkoherran ja talouspäällikön hinnoitteluryhmä 1.1.2019
lukien.

Allekirjoitus ja varmennus

Vesa Tuominen
puheenjohtaja, kirkkoherra

Henna Ahtinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 12.6.2018.

Kristina Karlsson

Lauri Harkia

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 13.6. ‐ 27.6.2018.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------79 §
Anomus kirkkohallitukselle virallisen kolehdin keräämiseksi Sakun seurakunnalle
Virossa
Kn 79/
12.6.2018

Viron arkkipiispa Urmas Viilma vieraili seurueineen Suomen Liikemiesten Lähetysliitossa
9.5.2018. Hän kertoi vierailullaan Sakun seurakunnan kirkon rakennushankkeesta.
Saku on noin 9 500 asukkaan kaupunki ja sijaitsee Tallinnasta noin 20 kilometriä etelään.
Seurakunnan toiminta on vireää ja olemassa olevan pienen rukoushuoneen tilalle
tarvitaan kirkko seurakuntatiloineen. Aikaisempi kirkko on tuhoutunut ja siksi myös Viron
valtio avustaa uuden kirkon rakentamisessa.
Kirkon rakentamisen kustannusarvio on 800 000 euroa. Kustannuksista puolet on jo
katettu. Kirkkohallitus on myöntänyt avustusta hankkeeseen. Suomen ja Viron kirkko
ovat solmineet vuonna 2017 toukokuussa yhteissopimuksen Viron kirkon
kirkolliskokouksessa.
Keräämällä virallisen kolehdin voimme auttaa seurakuntina Sakun kirkon
rakentamisprojektia. Anomus virallisesta kolehdista vuodelle 2019 pitää esittää
kirkkohallitukselle keväällä 2018. Anomusta puoltavat jo Lohjan, Liperin ja Salon
seurakunnat. Paimion seurakunta voi osaltaan olla tukemassa virallisen kolehdin
keräämistä vuodelle 2019. Anomukseen mukaan menemisestä ei tule kustannuksia
Paimion seurakunnalle.
Jos kolehtianomus hyväksytään, keräävät kaikki Suomen seurakunnat erikseen
määrättynä sunnuntaina vuonna 2019 kolehdin Sakun kirkon rakentamiseksi.

Esitys:
Päätös:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto puoltaa anomusta virallisen kolehdin
keräämiseksi Sakun seurakunnan kirkon rakentamista varten.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

80 §

Yhteisvastuukeräyksen tarkistaja

Kn 80/
12.6.2018

Suomessa yhteisvastuukeräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa
eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa.
Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä. Paimion seurakunnan yhteisvastuukeräys
2018 tuotti 3 377,30 euroa. Vuonna 2018 seurakunta ei ota oman seurakunnan osuutta
(20%) vaan koko tuotto tilitetään yhteisvastuukeräykseen.
Yhteisvastuukeräyksen tilityskausi on 1.6.‐31.5. Paimion seurakunnassa on vuodesta
2012 keräyspäällikkönä toiminut erityisdiakoni Antti Aro, rahastonhoitajana kirjanpitäjä
Kaarina Henriksson ja tarkastajana talouspäällikkö Tapio Yliluoma/Henna Ahtinen.
Vuoden 2018 yhteisvastuukeräyksen tarkastajaan on tullut muutos, josta seurakuntaa ei
ole tiedotettu vaan muutos tuli ilmi, kun kirjanpitäjä Kaarina Henriksson kirjautui
Yhteisvastuukeräyksen tilityslomakkeelle 28.5.2018.
Vuoden 2018 tilityslomakkeella oli varoitusteksti: ”Tilityksen tarkastajana voi toimia
virallinen tilintarkastaja, seurakuntayhtymä tai seurakunnan luottamuselimien valitsema
muu henkilö, ei kuitenkaan oman seurakunnan työntekijä.”
Tilityslomake ja keräysmateriaalin viimeinen jättöpäivä oli 1.6.2018. Aikataulullisista‐ ja
kustannussyistä ei ollut perusteltua kutsua seurakunnan virallista tilintarkastajaa
tarkastajaksi eikä kirkkoneuvoston koollekutsuminenkaan ollut mahdollista aikataulun
takia, joten talouspäällikkö pyysi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaa Kristina Karlssonia
toimimaan tarkastajana.
Kristina Karlsson teki tarkastuksen 1.6.2018. Materiaali ja allekirjoitettu tilityslomake on
nähtävillä kokouksessa.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tulevia vuosia ajatellen kirkkoneuvoston olisi hyvä nimetä yhteisvastuukeräyksen
tarkastaja, joka toimisi kyseisessä tehtävässä vuosittain. Kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja toimi vuoden 2018 tarkastuksessa todella hyvin ja siten
yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi voisi nimetä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan.
Esitys:

Päätös:

Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että
vuoden 2018 yhteisvastuun tarkastaja toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kristina
Karlsson ja jatkossa Paimion seurakunnan yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi nimetään
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti

81 §

Erääntyvien varojen uudelleensijoittaminen

Kn 81/
12.6.2018

Seurakunnalla erääntyi toukokuussa 2018 määräaikainen
talletustili.

liite 1

Erääntyvien varojen summat ja sijoitusehdotus

Esitys:
Päätös:

Talouspäällikkö esittää, että erääntyvät varat sijoitetaan liitteen ehdotuksen mukaan.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

82 §

Turun seudun Osuuspankin OP Private sopimuksen uusiminen

Kn 82/
12.6.2018

Seurakunnalla on sopimus Turun seudun osuuspankin kanssa OP Private
täydenvaltakirjan salkusta. Nyt Turun osuuspankki haluaa uusia OP Private sopimuksen
kahdesta syystä.
1. MiFID II direktiivin takia (MiFID on EU:n rahoitusmarkkinoita sääntelevä direktiivi.
MiFID II direktiivin yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin pidetty nimenomaan
sijoittajansuojan parantamista ja edistämistä. Toisena keskeisenä tavoitteena on pidetty
läpinäkyvyyden lisäämistä rahoitusvälineillä käytävässä kaupankäynnissä.) ja
2. OP Wealth Management mallin myötä seurakunnan yksilöllisessä omaisuudenhoidossa
oleva salkku saa käyttöönsä myös OP Varainhoidon valikoiman.
Sopimuksen uudistamisen takia seurakunnan nykyiseen OP Private täydenvaltakirjan
salkkuun tulee seuraavia muutoksia: kaksi sijoitusta Pyn elite (34 000 euroa (tasearvo
31.12.2017)) ja EQ –hoiva‐ ja liikekiinteistöt (133 099,67 euroa (tasearvo 31.12.2017))
pitää siirtää konsultatiiviseen salkkuun, koska nämä kaksi sijoitusta ei jatkossa voi olla
täydenvaltakirjan salkussa.
Konsultatiivinen salkku on jatkossa seurakunnan talouspäällikön hoitovastuussa.
Konsultatiiviseen salkun perustamisen jälkeen salkkuun siirretään myös OP‐
Metsänomistaja B sijoituksesta seurakunnan osuus (240 384,61 euroa (tase‐arvo
31.12.2017)).

Esitys:

Päätös:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan
seurakunnan OP‐Private sopimuksen uusimisen ja siihen tarvittavien toimenpiteiden
tekemisen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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Vahtimestarin osa‐aikatyö 1.7.2018 alkaen
Kn 83/
12.6.2018

Julkisuuslain (621/1999) 24 §:n kohta 25 (mm. henkilön terveydentila) mukaan
kirkkoneuvoston pykälä 81 on liitteineen salassa pidettävä asiakirja.

84 §

Vahtimestarin hoitovapaan myöntäminen

Kn 84/
12.6.2018

Julkisuuslain (621/1999) 24 §:n mukaan kirkkoneuvoston pöytäkirjan pykälä 82
liitteineen on salassa pidettävä asiakirja.

85 §

Tiedoksi

Kn 85/
12.6.2018

Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
ei uusia yleiskirjeitä

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
A4/2018
A3/2018

Kn 85/
12.6.2018

* Ohje työaikasuunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä
* Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Syksyn 2018 kokouspäivä
Kirkkoneuvosto 4.9, 2.10, 13.11
Kirkkovaltuusto 27.11

Esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi.
Kirkkoneuvosto merkitsi annetut asiat tiedoksi.

86 §

Muut esille tulevat asiat

Kn 86/
12.6.2018

Räpälän jokirannan siivoaminen
17.4.208 Kirkkoneuvostossa käsiteltiin aloite, jossa toivottiin Räpälän jokirannan alueen
siivoamista ja alueella olevien kivien selvittämistä.
Kirkkoherra, talouspäällikkö ja seurakuntapuutarhuri ovat käyneet alueella ja päätyneet
siihen että alue siistitään seurakunnan toimesta syksyn 2018 aikana. Tämän jälkeen
tarkastetaan mitä alueella olevat kivet ovat.

Kn 86/
12.6.2018

Kirkkoherran ja talouspäällikön hinnoitteluryhmä 1.1.2019 lukien
Kirkon työmarkkinalaitoksen puheenjohtajisto on päättänyt kokouksessaan 30.5.2018,
että Paimion seurakunnan kirkkoherran hinnoitteluryhmä on 1.1.2019 lukien K 30 ja
talouspäällikön hinnoitteluryhmä on J 30.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedoksi.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Kn 87/
15.5.2018

Puheenjohtaja antoi pykälän 87 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen
ja päätti kokouksen klo 18.26.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

12.6.2018

87

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) mukaista valitusta, koska
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 76, 77, 78, 85, 86 ja 87

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: 79, 80, 81 ja 82
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 1 momentin 5 kohdan
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 9 kohdan,
3. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 10 kohdan,
4. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
5. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
6. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 3 momentti. Päätökseen ei saa hakea muutosta viranhaltija, joka on jäsenenä sellaisessa
viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, eikä myöskään
työsuhteessa oleva työntekijä. Muussa tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa sen
tiedoksisaannista.
7. hallintolain 53 d §:n tai
8. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (mm. työsuhteeseen valinta)
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 83 ja 84
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 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus‐
viranomainen ja
‐aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pyölintie 3, Paimio
Postiosoite: Pyölintie 3, 21530 PAIMIO
Telekopio:
02‐4703 657
Sähköposti:
Pöytäkirjan pykälät: 79, 80, 81 ja 82
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. Asianosaiselle
sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi 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,

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja
150.000 € (rakennusurakat) ja 500 000 euroa (Käyttöoikeussopimukset)

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
sisältö
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132‐135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot: Paimion seurakunta, kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pyölintie 3, Paimio
Postiosoite: Pyölintie 3, 21530 PAIMIO
Telekopio: 02‐4703 657
Sähköposti:
Pöytäkirjan pykälät:
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 lähettämis‐päivää, 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
Valitus‐
viranomainen
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
Puhelin: 029 56 42400
Telefax: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika

30 päivää
30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 4 krs. , 20500 Turku
Postiosoite:
PL 60, 20501 TURKU
Puhelin: 02 2797 000
Telekopio: 02 279 7001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö

30 päivää

30 päivää
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Sähköposti: kirkkohallitus@evl.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). 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.
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 564 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhaku‐
ajan 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. Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja
katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

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 (1397/2016) 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 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitus‐
asiakirjojen
toimittaminen
Oikeuden‐
käyntimaksu
Lisätietoja

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.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto‐oikeudessa
250 euroa ja markkinaoikeudessa 2000 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Lisätietoja pykälistä 13– 31 ja oikaisu‐ ja valitusasioista antaa kirkkoherra Vesa Tuominen puh. 050 4065 074 ja
talouspäällikkö Henna Ahtinen puh. 044 7373 511
Käyntiosoite ja postiosoite Paimion seurakunnan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon on Pyölintie 3, 21530 PAIMIO
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö

