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§134 - 151
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa (pvm)

Auvo Heikkilä

Juha Nappu

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 26.4.2018 pöytäkirja on
nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A, 3 krs, Turku
ajalla 4.5.-.18.5.2018 arkipäivisin klo 8-15.45.
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

26.04.2018

§ 134

Kokouksen avaus
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 134

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

26.04.2018

§ 135

Kokouksen laillisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 135

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

26.04.2018

§ 136

8/2018

Kokouksen päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 136

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

26.04.2018

§ 137

8/2018

Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 137

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:

Esityslista ja pöydälle jaettu lisäesityslista hyväksyttiin.
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

26.04.2018

§ 138
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 138

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auvo Heikkilä ja Juha Nappu.
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26.04.2018

§ 139
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 139

1. Viranhaltijapäätökset
- Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Salaiset päätökset
ovat nähtävissä kokouksessa.
2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä
- Hiippakuntapastori Pauliina Järvisen viranhaltijapäätös:
1. Pastori Anne-Marie Odellille annetaan viranhoitomääräys Turun
Henrikinseurakunnan kappalaisen (III) viransijaisuuteen ajalle
1.10.-31.12.2018. Todetaan, että hän on
vastaavan ajan
virkavapaudella seurakuntapastorin virasta.
2. Kirkkolain 6 luvun 16 §:n nojalla pastori Odellin ei tarvitse esittää
selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä; ja
3. Turun Henrikinseurakunnan tulee antaa pastori Odellille KL 6:18
mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista.
3. Pöytäkirjoja
- Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 3/4.4.2018
4. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus Turun ja Kaarinan seurakuntayhmälle
osoitettuun kanteluun kirkollisten toimintojen maksullisuudesta
hautaamisessa (14.3.2018)
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö ja yhteisten tehtävien johtosääntö
232/00.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 140

Esittelijä:

Kirkkoherra Ville Niittynen

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
asetti kokouksessaan 14.9.2017 (§ 336) Ohje- ja johtosääntötyöryhmän valmistelemaan joulukuussa 2012 alkaneen seurakunta- ja yhtymärakenteen kehittämishankkeen etenemisen edellyttämiä muutoksia seurakuntayhtymän nykyisiin ohje- ja johtosääntöihin.
Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Pentti Korhonen sekä muiksi jäseniksi yhteisen
kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja, tuomiorovasti Heimo Rinne,
henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen, lakimies Susanna Sarvanto-Hohtari ja kirkkoherra Ville Niittynen.
Työryhmän työn lähtökohdan ovat muodostaneet ne yhteisen kirkkoneuvoston 14.9.2017 (§ 336) hyväksymät johtamisjärjestelmän yleiset kehittämislinjaukset, jotka Johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmä Heimo Rinteen johdolla oli ajanjaksolla 9.6.2016–19.5.2017
yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi valmistellut.
Ohje- ja johtosääntötyöryhmä on pitänyt 1.11.2017–18.4.2018 välisenä aikana 13 kokousta. Palautetta on pyydetty ja saatu seurakuntayhtymän johtavilta viranhaltijoilta. Työn alla olleita asioita on käsitelty johtoryhmässä yllä mainitun ajanjakson aikana neljä kertaa.
Hallintojohtaja Hannu Kallion kanssa on käyty kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiset yhteistoimintaneuvottelut 10.1.2018 ja
22.1.2018 sekä vt. talousjohtaja / taloussuunnittelupäällikkö Jaana
Hörkön kanssa 23.11.2017. Molemmilta on pyydetty ja he ovat myös
jättäneet kirjalliset lausunnot liittyen säännöstöjen muuttamiseen.
Koska yhteinen kirkkoneuvosto oli nähnyt tärkeänä palkata talous- ja
kehittämisjohtajan seurakuntayhtymään mahdollisimman pian, vei
kirkkoneuvosto pienen osan uudistustyötä päätettäväksi 15.2.2018
yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka kuitenkin kaipasi laajempaa kokonaisuutta päätöksenteon kohteeksi ja halusi palauttaa asian valmisteluun.
Ohje- ja johtosääntötyöryhmä on nyt saanut laajemman kokonaisuuden valmiiksi ja päätöksenteon kohteeksi: Liite 1 sisältää esityksen
yhteisen kirkkoneuvoston uudeksi ohjesäännöksi ja Liite 2 yhteisten
tehtävien johtosäännön.
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Kirkkolaki (10.luku 3 §) edellyttää, että seurakuntayhtymän yhteisellä
kirkkoneuvostolla on oltava ohjesääntö.
Yhteisten tehtävien johtosääntöön on puolestaan koottu sitä säädösmassaa, joka aiemmin on ollut hajallaan hallintoviraston johtosäännössä, yhteisten työmuotojen johtosäännössä, seurakuntatoimiston
johtosäännössä, yhteisen diakoniatyön johtokunnan johtosäännössä, yhteisen kasvatusasiain johtokunnan johtosäännössä, yhteisen
sielunhoitotyön johtokunnan johtosäännössä, yhteisen lähetystyön
toimikunnan johtosäännössä, kiinteistölautakunnan johtosäännössä,
tiedotustoimikunnan
johtosäännössä,
musiikkitoimikunnan
johtosäännössä ja kuvataidetoimikunnan johtosäännössä. Uusi yhteisten tehtävien johtosääntö korvaa nämä.
Yhteinen kirkkovaltuusto voi halutessaan antaa ohjeita ja tarkennuksia johtokunnille näiden tehtävien hoidossa ja yhteinen kirkkoneuvosto vastaavasti asiantuntijaryhmien tehtävien hoidossa. Seurakuntayhtymän palveluyksiköiden tarkemmasta organisoitumisesta päättää puolestaan yhteinen kirkkoneuvosto.
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esitykset yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöksi (Liite 1) ja yhteisten tehtävien johtosäännöksi (Liite 2). Samalla se päättää pyytää niistä lausunnot seurakuntaneuvostoilta 10.6.2018 mennessä.
Saatuaan lausunnot seurakuntaneuvostoilta ja evästykset yhteisen
kirkkovaltuuston seminaarista 26.4.2018 yhteinen kirkkoneuvosto tekee ohje- ja johtosääntöryhmän valmistelun pohjalta lopullisen päätöksen esityksestään yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Käsittely:

Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Pentti Korhonen. Tuomiorovasti Heimo Rinne ei osallistunut päätöksentekoon, mutta oli paikalla pyydettynä asiantuntijajäsenenä.
Esitystä muutettiin seuraavasti:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi esityket yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöksi (Liite 1) ja yhteisten tehtävien johtosäännöksi (Liite 2). Samalla se päättää pyytää niistä lausunnot seurakuntaneuvostoilta, johtokunnilta ja kiinteistölautakunnalta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin.
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Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Jakelu

Ohje- ja johtosääntötyöryhmä
Seurakuntaneuvostot
Johtokunnat
Kiinteistölautakunta
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Liite 1: Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
Liite 2: Yhteisten tehtävien johtosääntö
Tarkastusjohtokunnan johtosääntö
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
organisaatiorakenne
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Hautaoikeuden haltijuuden muuttaminen
98/05.02.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 141

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Jari Lehtinen Helsingistä on jättänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavan hakemuksen:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle:
Hakemus
Pyydän kunnioittavasti, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkoneuvosto siirtää haudan 01V.06.05.06.98a hautaoikeuden hallinnan minulle.
Perustelut
Hautaan 01V.06.05.06.98a on haudattu Edvard Fält, joka kuoli 8
päivänä lokakuuta 1970, ja Anni Fält, joka kuoli 26 päivän tammikuuta 1990.
Anni Fält oli isäni Mauri Lehtisen täti, mikä ilmenee liitteenä olevasta
virkatodistuksesta. Anni ja Edvard Fält olivat lapseton aviopari. Todennäköisesti muun muassa tästä syystä jo vuosia ennen kuolemaansa Anni-täti oli huolissaan siitä, että heidän haudallaan myös
hänen kuolemansa jälkeen palaa jouluna kynttilä. Äitini lupasi huolehtia asiasta ja on myös lupauksensa tunnollisesti täyttänyt.
Kirkkolain 17 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan Fältien haudan hautaoikeuden haltijana ovat ensimmäiseksi hautaan haudatun Edvard
Fältin lähimmät omaiset. Tämän hakemuksen liitteenä olevan Edvard Fältin sukuselvityksen mukaan he ovat Elsa Kaarina Aaltonen
ja Iiris Hannele Tuominen, jotka ovat luopuneet hautaoikeudesta 16
päivän kesäkuuta 2017 allekirjoitetulla asiakirjalla.
Kaiken edellä esittämäni perusteella ja koska perheemme käsityksen mukaan on liian aikainen ajankohta hävittää Anni-tädin hauta,
pyydän kunnioittavasti, että yhteinen kirkkoneuvosto siirtää hautaoikeuden minulle.
Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2018
Jari Lehtinen
Varatuomari, Helsinki
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Liitteet
Hautapaikkaoikeudesta luopuminen 16.6.2017
Edvard Fältin sukuselvitys, 24 virkatodistusta
Anni Fältin virkatodistus
Kirkkolain 17 luvun 3 §:n nojalla hakemuksen kohteena olevan hautaoikeuden haltijoita ovat hautaan ensimmäisenä haudatun 1877
syntyneen Heikki Fältin vaimon tyttärentytär sekä vaimon toisen tyttärentyttären tytär. Nämä henkilöt ovat 16.6.2017 allekirjoitetulla
asiakirjalla luopuneet oikeudestaan tulla haudatuiksi sekä kaikista
muista oikeuksistaan nyt kysymyksessä olevaan hautaan. Muut hautaoikeuteen oikeutetut henkilöt ovat kuolleet.
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vahvistaa kirkkolain 17 luvun 3 §:n
3 momentin nojalla Turun hautausmaalla olevan haudan
01V.06.05.06.98A hautaoikeuden hakijalle, Jari Lehtiselle Helsingistä.
Lapsivaikutusten arviointi: Hautaoikeuden vahvistamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 5

Jakelu

Jari Lehtinen
Hautatoimisto

Hakemus hautaoikeuden haltijan vahvistamisesta
(salainen)
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Kappalaisen viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi (Mikaelinseurakunta)
87/01.01.00.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 142

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on tehnyt seuraavanlaisen päätöksen koskien seurakunnan yhtä kappalaisen virkaa:
Kappalainen Ismo Seivästö on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle
31.12.2019. Seurakunnan pappien määrä on tällä hetkellä kahdeksan, joista kolme on kappalaista. Tulevien seurakuntarakenteiden
muutosten vuoksi on hyvä ennakoida, kuinka monta kappalaisen ja
seurakuntapastorin virkaa seurakunnassa on.
Mikaelinseurakunta tulee anomaan tuomiokapitulilta, että Matti Hernesaho saa virkamääräyksen kappalaisen virasta vapautuvaan seurakuntapastorin virkaan.
Esitys: Mikaelinseurakunta anoo yhteiseltä kirkkovaltuustolta lupaa
muuttaa Ismo Seivästöltä vapautuva kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi 1.1.2020 alkaen.
Lava: Ei KJ 23:3 tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättäisi muuttaa Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen viran 1.1.2020 lukien saman seurakunnan seurakuntapastorin viraksi. Virka sijoittuu vaativuusryhmään
601. Tarkempi palkkaus määritellään myöhemmin, ennen viran täyttämistä.
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu käsittelyn aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Jakelu

Yhteinen kirkkovaltuusto
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Uudenmaantie 45 tontin ja Turun kaupungin puutarha-alueen yhteinen aluesuunnittelukilpailu
27/03.02.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 143

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 16.3.2017 kumppanuussopimuksen TKU-Rakennus Oy:n kanssa Uudenmaantie 45 asemakaavoituksen aloittamiseksi. Edelleen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 17.1.2018 yhteistyösopimuksen Turun kaupungin
kanssa, jossa sovittiin, että kaupungin saman suuruinen viereinen
maa-alue kaavoitetaan yhdessä seurakuntayhtymän maa-alueen
kanssa asuinkerrostalojen alueeksi.
Sopimusten hyväksymisen jälkeen kaupungin, seurakuntayhtymän
ja TKU-Rakennus Oy:n edustajat muodostivat projektiryhmän suunnittelemaan, miten koko alueen kaavoitusta olisi hyvä viedä eteenpäin.
Projektiryhmä laati alustavat tavoitteet alueen kehittämiselle ja päätti
toteuttaa alueella aluesuunnittelukilpailun, jolla varmistettaisiin mahdollisimman hyvä lopputulos kaavoitustyölle. Kilpailun nimeksi valittiin "Kaupunginpuutarhan alue".
Aluesuunnittelukilpailua varten laadittiin kilpailuohjelma. Kilpailuohjelman mukaan kilpailuun valitaan neljä osallistujaa 8.6.2018 mennessä. Kilpailuaika on 20.8. - 7.11.2018 ja voittaja julkistetaan
30.11.2018.
Kilpailuohjelmassa on tavoitteena saada suunniteltua alueelle asuinkerrostaloalue, jossa asuntojen kerrosneliömäärä on yhteensä
50.000 krs-m2 ja kerrostalojen korkeus vaihtelisi matalammasta
kahdeksaan kerrokseen. Kilpailuohjelma liitteenä.
Kaupunkiympäristötoimiala käsittelee kilpailuohjelmaa kokouksessaan 24.4.2018.

Esitys:

Kirkkoneuvosto tutustuu Kaupunginpuutarhan alueen kilpailuohjelmaan ja hyväksyy sen omalta osaltaan.
Lapsivaikutusten arviointi: Kaupunginpuutarhan alueen kilpailuohjelman hyväksymisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 6

Jakelu

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
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Kaupunginpuutarhan alueen aluesuunnittelukilpailun
kilpailuohjelma
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Seurakuntayhtymän talouden, investointien ja verokertymän toteutuminen 31.3.2018
12/02.00.02.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 144

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Maaliskuun lopussa toimintakate on -6,1 ME ja vuosikate on +2,8
ME. Vuoden 2017 maaliskuun toimintakate on -5,6 ME ja vuosikate
on +1,7 ME. Vuoden takaiseen verrattuna vuosikate on noin 1 ME
euroa suurempi. Rahoitustuotot ja -kulut ovat maaliskuun lopussa
0,7 ME. Vertailun vuoksi jaksotetaan vuoden takaiset rahoitustuotot,
ja ne ovat 0,3 ME. Poistot maaliskuun lopussa ovat 0,9 ME ja tulos
on +1,9 ME. euroa. Tulojen toteutumaprosentti on 27 ja kulujen toteutumaprosentti on 24. Tulos maaliskuun loussa on 1,9 ME positiivinen, vuoden takainen tulos maaliskuun lopussa oli postiivinen 0,8
ME euroa.
Kirkon palvelukeskus ei ole vielä pystynyt laskuttamaan palveluistaan vuoden alussa käyttöön ottamiensa uusien laskutusperusteiden
mukaisesti. Viime vuoden maaliskuun lopussa laskutus oli 55t euroa.
Maaliskuun kirkollisverokertymä on 8,3 ME, nousua vuoden takaiseen on 1,3 ME. Valtionrahoitusta on saatu 1,1 ME. Verotulojen ja
valtionrahoituksen yhteismäärä on noin 9,4 ME, mikä on noin 1,3
ME (16%) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Taulukossa esitetään kirkollis- ja yhteisöverojen kertymä sekä valtion korvaus 31.3.2018:

Investointeja on tehty 74t eurolla (toteutuma-% on 3,3). Maaliskuun
tuloslaskelma ja investointien toteutumavertailu ovat liitteinä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saaduksi seurakuntayhtymän
talouden, investointien ja verokertymän toteutumisen 31.3.2018.
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Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntayhtymän talouden, verotulojen
ja investointien toteutumisen tiedoksisaannilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 7
Liite 8

Investointiosan toteutuminen 31.3.2018
Talousosion toteutuminen 31.3.2018
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Puhallinorkesteri SUMU ry:n vuoden 2018 avustuksen maksaminen
99/02.03.00.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 145

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä puhallinmusiikkityöllä on
pitkät perinteet. Seurakuntien puhallinorkesteri syntyi vuonna 1964
Sinikotkien soittokuntana Rafael Pulkkisen toimesta ja se toimi vaihtelevalla menestyksellä omana toiminnallisena yksikkönään Urpo
Laaksosen vuonna 2004 päättyneeseen johtajakauteen saakka.
Vuonna 1964 perustetun, aiemmin Sinikotkien soittokuntana, nyttemmin Sumu-nimellä tunnetun orkesterin johtajana toimi 1.2.1996
alkaen Rami Koskinen. Vuonna 2004 Urpo Laaksosen jätettyä tehtävänsä seurakuntien puhallinorkerterin johtajana, sovittiin siitä, että
Sinikotkien orkesterin johtaja Rami Koskinen otti vastuulleen kummatkin orkesterit.
Vuonna 2008 tehtiin selvityksiä siitä, miten puhallinmusiikin tulevaisuus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä voidaan turvata. Selvitysten perusteella todettiin mm. seuraavaa:
Rafael Pulkkisen aikanaan perustama seurakuntien puhallinorkesteri
oli kuihtunut varsinaisesta orkesterista Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa kokoontuvaksi harrastepiiriksi. Toimintaan liittyvä soitonopetus
oli ollut kovin vähäistä, eikä tarvetta seurakuntien antamalle soitonopetukselle enää ollut olemassa. SUMU:n, entiseltä nimeltään Sinikotkien puhallinorkesteri, toimintaan osallistui aktiivisesti noin 25
soittajaa. Esitteensä mukaan pienestä torvisoittokunnasta täysimittaiseksi kasvanut puhallinorkesteri esittää pääasiassa viihde- ja
tanssimusiikkia vanhoista iskelmistä kuumiin lattareihin ja swingistä
merellisiin valsseihin. Orkesteri esiintyy tilausperusteisesti erikokoisissa kokoonpanoissa erilaisissa juhlissa häistä oktoberfesteihin. Lisäksi orkesteri esittää hengellistä ja klassista musiikkia kirkollisissa
tilaisuuksissa, näkyvimpinä keväinen partioparaati ja Tuomiokirkon
kauneimmat joululaulut.
SUMU ry ei perinteisestä nimestään Sinikotkien puhallinorkesteri
huolimatta kuitenkaan kuulunut partiolippukunta Turun Sinikotkien
organisaatioon. Vaikka orkesteri harjoittelee ja kokoontuu Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa, ei orkesteri kuulunut myöskään Tuomiokirkkoseurakunnan organisaatioon eikä sillä ollut hallinnollisesti
määriteltyä paikkaa yhtymäorganisaatiossa.
Kirkkoneuvoston päätöksellä 13.11.2008 § 560 puhallinorkesteritoiminnan jatko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä rat-
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kaistiin yhdistysmallilla siten, että seurakuntayhtymä on varannut
1.1.2009 alkaen SUMU ry:lle vuosittaisen toiminta-avustuksen ja toimitilat. Varatun avustuksen tulouttamisen ehtona on kirkkoneuvostolle toimitettu hyväksyttävä selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä. Yhdistys hankkii orkesterinjohtajan ja hoitaa tämän
palkkauksesta ja muut toiminnasta aiheutuvat kulut. Orkesterin käytössä oleva yhtymän omaisuus lahjoitettiin sopimukseen liitetyn inventaarioluettelon mukaisena SUMU ry:n omistukseen. Sopimukseen kirjattiin myös ne vuosittaiset tilaisuudet, johon yhtymä edellyttää orkesterin toiminta- ja toimitila-avustuksen vastineeksi osallistuvan. Lisäksi päätettiin, että SUMU ry katsotaan yhteistoimintayhteisöksi.
Vuodesta 2009 alkaen SUMU ry:lle on vuosittain varattu seurakuntayhtymän talousarvioon määräraha omalle kustannuspaikalle yhteistoimintayhteisöjen avustusten ryhmässä. Määräraha vuosina
2009–2012 oli 20.000 euroa, 17.700 euroa vuonna 2013, 17.169 euroa vuonna 2014 ja 17.000 euroa vuosina 2015–2016. Vuoden 2017
talousarvioon on merkitty 17.000 euron määräraha.
Toimintakautena 2017 SUMU Big Band konsertoi ja esiintyi yhteensä 26 kertaa, joista 16 kuului Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen.
Lapsivaikutusten arviointi: Vuoden 2018 avustusten maksamisella
Puhallinorkesteri SUMU ry:lle ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva 17.000 euron
määräraha maksetaan SUMU ry:lle kustannuspaikalta 1002900502.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 9

Jakelu

SUMU ry
Taloustoimisto

SUMU ry:n tilinpäätösasiakirja 2017 ja
toimintasuunnitelma 2018
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Suomen Merimieskirkko ry:n vuoden 2018 avustuksen maksaminen
127/02.03.00.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 146

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Suomen Merimieskirkon budjetti on noin 4 milj. euroa, ja siitä 22 %
katetaan kirkon ja seurakuntien tuella. Suomen Merimieskirkko ry:n
tukemiseen on varattu kuluvan vuoden talousarviossa 70.000 euron
määräraha kustannuspaikalle 1002900500. Suomen Merimieskirkko
ry:lle maksettu määräraha on ollut saman suuruinen vuosina
2014–2017. Vuoden 2017 toimintakertomuksen mukaisesti Turussa
tapahtui 8,7 % kakikista kohtaamisista (25.685 kpl), yhteensä kohtaamisia oli 295.953.
Lapsivaikutusten arviointi: Vuoden 2018 avustusten maksamisella
Suomen Merimieskirkko ry:lle ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva määräraha
70.000 euroa maksetaan Suomen Merimieskirkko ry:lle kustannuspaikalta 1002900500.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 10 Suomen Merimieskirkko ry:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta
2017 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Jakelu

Suomen Merimieskirkko ry
Taloustoimisto
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Chorus Cathedralis Aboensis ry:n vuoden 2018 avustuksen maksaminen
105/02.03.00.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 147

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Chorus Cathedralis Aboensis ry:n (CCA-kuoron), Tuomiokirkkoseurakunnan sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän edustajat kävivät 12.10.2015 neuvottelun mainittujen osapuolten 27.11.1986 solmiman yhteistyösopimuksen sisällöstä tarkoituksena selventää
CCA-kuoron asemaa seurakuntayhtymän yhteistyökumppanina.
Neuvottelussa todettiin yhteistyösopimuksen sisältävän mm. seuraavan maininnan: Seurakuntayhtymä pyrkii avustamaan CCA-kuoroa
taloudellisesti vähintään vuosina 1985–1986 toteutuneella tasolla.
Seurakuntayhtymän avustus CCA-kuorolle merkittiin perustamisvuodesta 1982 alkaen vuoteen 1992 asti talousarvioon avustuksena yhteistoimintayhteisölle. Vuodesta 1993 alkaen vuoteen 2015 asti
CCA-kuoro sai avustusta kirkollisiin tarkoituksiin varatusta määrärahasta, jonka jakamisesta kirkkovaltuusto päättää saapuneiden anomusten perusteella vuosittain kesäkuussa. Vuonna 2015 CCA-kuorolle maksettiin kyseisestä määrärahasta 6.300 euron avustus.
12.10.2015 käydyssä neuvottelussa päädyttiin toteamaan yhteistyön
jatkosta seuraavaa:
CCA-kuoro:
- kutsuu Tuomiokirkkoseurakunnan jumalanpalvelustyön tukiryhmän
edustajan niihin hallituksensa kokouksiin, joissa käsitellään toimintasuunnitelmaa, sekä muihin kokouksiinsa tarpeen mukaan
- toimittaa seurakuntayhtymälle seuraavan vuoden toimintasuunnitelmansa vuosittain syksyllä avustuksen merkitsemiseksi seurakuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvioon
- toimittaa seurakuntayhtymälle edellisen vuoden toimintakertomuksensa, tuloslaskelmansa ja taseensa vuosittain keväisin seurakuntayhtymän kuluvan vuoden avustuksen maksatuspäätöstä varten
- toteuttaa vähintään yhden suuren sakraaliteoksen vuodessa pääsääntöisesti Tuomiokirkossa
- avustaa Tuomiokirkossa 2 jumalanpalveluksessa kevätkaudella
- avustaa Tuomiokirkossa 2 jumalanpalveluksessa syyskaudella
- osallistuu tarvittaessa valtakunnallisiin ev.lut. kirkon tapahtumiin
Turussa sekä seurakuntayhtymän merkittäviin juhlatilaisuuksiin.
Seurakuntayhtymä:
- siirtää CCA-kuoron seurakuntayhtymän talousarviossa ryhmään
yhteistoimintayhteisöt ja esittää vuoden 2016 talousarvioehdotuk-
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sessa CCA-kuorolle maksettavaksi avustukseksi 11.000 euroa
- luovuttaa CCA-kuorolle vakiintuneet harjoitustilat seurakuntayhtymän toimitalosta Eerikinkatu 3:ssa
- tutkii mahdollisuuksia CCA-kuoron ja Tuomiokirkkoseurakunnan jumalanpalvelustyön tukiryhmän yhteistyön tiivistämiseksi.
Musiikkitoimikunta
- toimii koordinaattorina CCA-kuoron ja seurakuntayhtymän yhteistyösopimuksen seurannassa ja yhteistyön tiivistämisessä.
Päivitettyyn yhteistyösopimukseen perustuen Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän talousarviossa CCA-kuoro on siirretty yhteistoimintayhteisöjen ryhmään ja kuorolle on merkitty 10.000 euron määräraha kustannuspaikalla 1002900503.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva 10.000 euron
määräraha maksetaan Chorus Cathedralis Aboensis ry:lle kustannuspaikalta 1002900503.
Lapsivaikutusten arviointi: Avustuksen maksamisella Chorus Cathedralis Aboensis ry:lle ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 11 CCA-kuoron tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2017 sekä
toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Jakelu

Chorus Cathedralis Aboensis ry
Taloustoimisto
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Kirkon työmarkkinaratkaisun soveltaminen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ylimmän
johdon palkkausjärjestelmän osalta
111/01.02.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 148

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Kirkon virka- ja työehtosopimus tuli takautuvasti voimaan 1.2.2018,
yleiskirje asiasta on päivätty 13.3.2018. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018–2020 allekirjoituspöytäkirja oli ilmoitusasiana kirkkoneuvoston kokouksessa 1.3.2018 § 60.
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmässä paikallinen erä tuli jaettavaksi 1.4.2018. Allekirjoituspöytäkirjassa todetaan:
”Seurakunta päättää 1.4.2018 lukien 1,6 % suuruisen järjestelyerän
käyttämisestä liitteen 8 mukaan määriteltävään J- ja/tai K-hinnoitteluryhmän viranhaltijan peruspalkkaan. Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden
vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Työnantajan tulee järjestelyerää käyttäessään ottaa huomioon, että johtoasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan
nähden. Järjestelyerän käyttäminen edellyttää, että työtehtävien
vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan
ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi on asetettu/asetetaan tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkka
voidaan määritellä.”
Yleiskirjeessä todetaan, että 1,6 prosentin järjestelyerä lasketaan
ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Päätöksen erän suuntaamisesta tekee yhteinen kirkkoneuvosto tai muu asiassa toimivaltainen elin.
Työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä
viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi tulee asettaa tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkkaa voidaan määritellä jatkossa.
Seurakuntayhtymässä tämä koskee kirkkoherroja ja hallintojohtajaa.
Seurakuntayhtymässä on luotu puitteet harkinnanvaraisen palkanosan käyttämiselle, mutta se edellyttää yksikkökohtaisten ja/tai henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista. Meneillään olevan rakennekehitystyön aikana tällaisen rakenteen luomista ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena.
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Henkilöstöpäällikkö on ollut asiasta yhteydessä Kirkon Työmarkkinalaitokseen. Saadun vastauksen mukaan, koska tavoitteita ei ole asetettu, ei voida vaatia tavoitteiden asettamista ja toteutumisen arviointia näin lyhyellä aikataululla.
Järjestelyerää ei voida jättää maksamatta. Erä voidaan maksaa joko
kertaeränä tai kerran kuukaudessa yleiskorotusluonteisesti
31.3.2019 saakka tai kunnes tavoitteet on sopimuskauden aikana
asetettu ja niiden toteutumisen perusteella kohdennettavissa. Jos
erä maksetaan kerralla, työnantaja päättää, lasketaanko maksettava
erä prosenttina peruspalkasta vai käytetäänkö saman suuruista euromäärää kaikille.
Järjestelyerän maksaminen yleiskorotusluonteisesti on parempi tapa, koska tällöin ei esimerkiksi jouduta tilanteeseen, jossa palkkaa
maksettaisiin yli virkasuhteen kestoajan.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että 1,6 prosentin järjestelyerä maksetaan
ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluville viranhaltijoille
kerran kuukaudessa yleiskorotusluonteisesti 1.4.2018–31.3.2019.
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkon työmarkkinaratkaisun soveltamisessa ylimmän johdon palkkausjärjestelmän osalta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Käsittely:

Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Pentti Korhonen.
Puheenjohtaja Heimo Rinne, hallintojohtaja Hannu Kallio ja kirkkoherrat Katri Rinne, Leena Kairavuo ja Ville Niittynen poistuivat asian
käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Jakelu

Hallintojohtaja Hannu Kallio
Kirkkoherrat
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Taloustoimisto / palkat
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Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 150

Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.
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Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.04.2018 § 151
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus

Yhteinen kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 26.4.2018 § 134-151

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: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 149, 150, 151
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 141, 143, 145, 146, 147
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,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: § 148, no 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §.

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.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
·

Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 3. kerros
Postiosoite: PL 922
Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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
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HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
·

Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 3. kerros
Postiosoite: PL 922
Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi
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 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.
Hankintaoikaisu Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
n sisältö
- 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: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

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

Valitusaika
30 päivää

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Telekopio: 02 279 7001
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
·

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

PL 29 Meritullinkatu 10, 00023 Valtioneuvosto

30 päivää
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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). 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:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 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.

