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Pirttijärvi Eero
Pohjonen Sakari
Päivärinta Sari
Rauhalammi Sirkka
Siltanen Lasse
Tamminiemi Hannele
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Voronin Tomi
Välimäki Auli
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Löytty Matti
Lehtinen Arto
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Munukka Saila
Suokas Samuli

kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra
sihteeri

Käsitellyt asiat: 9. – 23. §
Kirkkovaltuuston puolesta

Aki Tuomola
puheenjohtaja

Samuli Suokas
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty
Mänttä-Vilppula 18.5.2021

Mänttä-Vilppula 18.5.2021

Hannele Tamminiemi
pöytäkirjan tarkastaja

Seija Tervonen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.5. – 19.6.2021 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Kirkkokatu 6, 35800 Mänttä.
Viran puolesta todistetaan, että näin on menetelty

Ilmoitustaulun hoitaja
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9. § Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 5 §:n 2 momentin mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Samoin
kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan esityslista liitteineen ja muut mahdolliset
asiakirjat ovat, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Kokouskutsu asialuetteloineen ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuuston (ja –
neuvoston) jäsenille, kirkkoherralle, molempien ehdokaslistojen kolmelle ensimmäiselle varajäsenelle sekä tilintarkastajalle 10.5.2021. Kokouskutsu asialuetteloineen pidetään nähtävillä
seurakunnan ilmoitustaululla 10.5. – 19.6.2021.
Kirkkolain 7. luvun 4 §:n 1 momentin mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto, puheenjohtaja toteaa kokouksen
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kv päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto, puheenjohtaja totesi kokouksen
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Poissa:
varajäsen:
Sirkka Rauhalammi
Anne Hyödynmaa
Airi Päivärinta
Jani Frisk
Matti Löytty
Satu Happonen
Eero Pirttijärvi
Arto Lehtinen
Britta Jyrälä
Paikalla 20/23 jäsentä tai varajäsentä.

10. § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Kokouspöytäkirjan tarkastus suoritetaan kokouksessa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.5. – 19.6.2021.
Ehdotus:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja hyväksyy pöytäkirjan nähtävillä
oloajan 20.5. – 19.6.2021. Pöytäkirjantarkastajat valitaan varsinaisista jäsenistä aakkosjärjestyksessä (Hannele Tamminiemi ja Seija Tervonen).

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja hyväksyi pöytäkirjan nähtävillä oloajan
20.5. – 19.6.2021. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin varsinaisista jäsenistä aakkosjärjestyksessä Hannele Tamminiemi ja Seija Tervonen.

11. § Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan
määräämään järjestykseen ja esitetään, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston esitys.
Ehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisesti.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisesti.
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12. § Seurakuntien uusien taloushallinnon ohjeiden käyttöönotto ja pysyvien vastaavien
poistoajan muutos 1.1.2021 alkaen
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 17.6.2020 uudet seurakuntien taloushallinnon ohjeet kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 20/2020/27.8.2020 mukaisena. Ohjeilla korvataan pääosin 2000-luvun puolivälissä, eli noin 15 vuotta vanhat ohjeet. Yleiskirjeen mukaisesti ohjeita tulee noudattaa 1.1.2021 alkavalla tilikaudella.
Uusien ohjeiden käyttöomaisuuskirjanpidon ja suunnitelmanmukaisten poistojen laskenta
poikkeaa poistoaikojen osalta merkittävästi aikaisemmista ohjeistuksista tai seurakunnan
2000-luvun alussa paikallisesti päätetyistä käytänteistä.
Vuosina 2000, 2003, 2004, 2009 seurakuntataloihin, kirkkoon ja leirikeskukseen tehtyjen
merkittävien investointien osalta seurakunta ei taloudellisten syiden vuoksi pysty lyhentämään alkuperäistä poistoaikaa uuden suosituksen mukaiseksi. Muiden vanhojen investointien
osalta alkuperäinen poistoaika on 2021 poistoaika suosituksien mukainen.
KN 2/2021/LIITE 5/9.2.2021/Pysyvien vastaavien poistoajat 2021 alkaen
KV 2/2021/LIITE 1/18.5.2021/Pysyvien vastaavien poistoajat 2021 alkaen
Tp esittää:

Kirkkoneuvosto päättää, että Mänttä-Vilppulan seurakunta noudattaa yleiskirjeen nro
20/2020/27.8.2020 mukaisia taloushallinnon ohjeita 1.1.2021 alkavalla tilikaudella MänttäVilppulan seurakunnassa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi 1.1.2021 alkaen seurakunnan
käyttämät pysyvien vastaavien poistoajat. Liitteen mukaisia poistoaikoja noudatetaan
1.1.2021 alkaen hankittavien pysyvien vastaavien poistolaskennassa.
Ennen 31.12.2020 hankittujen, alla lueteltujen pysyvien vastaavien poistoajoissa noudatetaan alkuperäistä poistoaikaa, vaikka ne poikkeavat huomattavasti vahvistettavasta uudesta
poistoaika suosituksesta:
Peruskorjaus Mäntän seurakuntatalo ja Tammirannan seurakuntakoti 30 vuotta – vuoteen 2039 saakka.
Kalliolan leirikeskus päärakennus hankinta 50 vuotta – vuoteen 2050 saakka, Leirikeskus
rakennusten peruskorjaukset 50 vuotta – vuoteen 2053 saakka.
Mäntän kirkon urut 30 vuotta – vuoteen 2034 saakka.
Näistä kohteista tehdään hankintamenon kertapoisto mahdollisen kohteen myynnin yhteydessä.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Mänttä-Vilppulan seurakunta noudattaa yleiskirjeen nro
20/2020/27.8.2020 mukaisia taloushallinnon ohjeita 1.1.2021 alkavalla tilikaudella MänttäVilppulan seurakunnassa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi 1.1.2021 alkaen seurakunnan
käyttämät pysyvien vastaavien poistoajat. Liitteen mukaisia poistoaikoja noudatetaan
1.1.2021 alkaen hankittavien pysyvien vastaavien poistolaskennassa.
Ennen 31.12.2020 hankittujen, alla lueteltujen pysyvien vastaavien poistoajoissa noudatetaan alkuperäistä poistoaikaa, vaikka ne poikkeavat huomattavasti vahvistettavasta uudesta
poistoaika suosituksesta:
Peruskorjaus Mäntän seurakuntatalo ja Tammirannan seurakuntakoti 30 vuotta – vuoteen 2039 saakka. (Ko-yk 200016/0, 200017/0, 200018/0).
Kalliolan leirikeskus päärakennus hankinta 50 vuotta – vuoteen 2050 saakka, Leirikeskus
rakennusten peruskorjaukset 50 vuotta – vuoteen 2053 saakka. (Ko-yk 200020/0,
200010/0).
Mäntän kirkon urut 30 vuotta – vuoteen 2034 saakka. (Ko-yk 200026/0).
Näistä kohteista tehdään hankintamenon kertapoisto mahdollisen kohteen myynnin yhteydessä.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto vahvisti 1.1.2021 alkaen seurakunnan käyttämät pysyvien vastaavien poistoajat. Liitteen mukaisia poistoaikoja noudatetaan 1.1.2021 alkaen hankittavien pysyvien
vastaavien poistolaskennassa.
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Ennen 31.12.2020 hankittujen, alla lueteltujen pysyvien vastaavien poistoajoissa noudatetaan alkuperäistä poistoaikaa, vaikka ne poikkeavat huomattavasti vahvistettavasta uudesta
poistoaika suosituksesta:
Peruskorjaus Mäntän seurakuntatalo ja Tammirannan seurakuntakoti 30 vuotta – vuoteen 2039 saakka. (Ko-yk 200016/0, 200017/0, 200018/0).
Kalliolan leirikeskus päärakennus hankinta 50 vuotta – vuoteen 2050 saakka, Leirikeskus
rakennusten peruskorjaukset 50 vuotta – vuoteen 2053 saakka. (Ko-yk 200020/0,
200010/0).
Mäntän kirkon urut 30 vuotta – vuoteen 2034 saakka. (Ko-yk 200026/0).
Näistä kohteista tehdään hankintamenon kertapoisto mahdollisen kohteen myynnin yhteydessä.
13. § Mänttä-Vilppulan seurakunnan ja haudanhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja esitys tilikauden tuloksen käsittelystä, sekä vastuuvapauden myöntäminen
Kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaisesti. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesti asemasta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
hallinnosta, toiminnasta ja taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 2020 tilikaudelta on tilinpäätös laadittava ja allekirjoitettava 31.3. mennessä.
Seurakunnan vuoden 2020 tulos oli ylijäämäinen +374.155,32 €. Haudanhoitorahaston tulos
oli ylijäämäinen +3.901,54 €.
Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2020 kuvattiin että se tulee olemaan vaativa. Vuonna 2019
kun tuo kirjoitettiin ei osattu odottaa mitä se todellisuudessa tulisi tarkoittamaan.
Erityisen positiivista vuoden aikana oli, että saimme valmiiksi 2018 aloitettu strategia työskentely. Ovet auki Mänttä-Vilppulassa strategia valmistui kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi
vuoden lopussa. Strategian turvin voimme alkaa valmistella seuraavia askelmerkkejä johtamisen avuksi tuleviksi vuosiksi. Kirkonympäristö diplomin teko on edennyt askelkerrallaan
eteenpäin.
Johtavien viranhaltioiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö on kuluneena vuonna ollut esimerkillistä. Suuri kiitos tästä kuuluu kaikille osallistujille. Olemme yhdessä saaneet tehtyä
strategiatyön ja käyneet hedelmällistä keskustelua tulevaisuudesta hyvässä yhteisymmärryksessä.
Varovasti arvioituna on mahdollista sanoa, että alueellinen eriytyminen olisi ehkä pienentynyt vuoden aikana. Edelleen eriytyminen (Mänttä-Vilppula-Pohjaslahti-Kolho) on edelleen
olemassa, mutta ymmärrystä voi aistia olevan ilmassa. Tätä yhdentymistä tarvitaan tulevina
vuosina talouden tasapainon olemassa oloksi ja toiminnan turvaamiseksi koko seurakunnan
alueelle.
13.3.20 alkoi toiminnan uudelleensuunnittelu. Seurakuntalaisten kokoaminen yhteen erilaisiin tilaisuuksiin kiellettiin. Korona muutti koko vuoden 2020 toiminnan vaikka korona tilanne
kesällä hieman hellitti. Uusi aalto alkoi elokuussa ja 15.9 korona saapui Mänttä-Vilppulan
palvelutaloon. Jumalanpalvelukset muuttuivat sanajumalapalveluksiksi ja suurin osa jumalanpalveluksista suoratoistettiin omin voimin, puhelimella Facebookin kautta seurakuntalaisille. Työntekijät joutuivat yhtäkkiä täysin uusien toimintatapojen käyttäjiksi.
Vuodelle 2020 oli tarkoitus kehittää laadukasta perustyötä. Koronan myötä olimme aivan uuden edessä. Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto toimivat vain puhelimitse ja sähköpostilla,
ovet olivat kiinni. Tähän seurakuntalaiset tottuivat melko hyvin. Tottumista auttoi ehkä se,
että virkatodistuksia ei enää saa suoraan meiltä vaan aluekeskusreksiteristä. Yhteistyö aluekeskusreksiterin kanssa on toiminut vuoden 2020 aikana hyvin ja on muotoutunut toimivaksi.
Tiedotus lehden ja kotisivujen kautta on ollut tärkeässä asemassa, kun paikanpäälle ei ole
voitu kokoontua. Tiedotus myös Facebookin kautta on ollut aktiivista. Jumalanpalvelukset on
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voinut katsoa kotisivujen kautta ilman Facebookiin kirjautumista. Hartauksia on Facebookissa
varsinkin kevät kaudella viikoittain.
Korona aika on osoittanut miten yllättävän ja täydellisen muutoksen ulkopuolinen taho voi
aiheuttaa toimintaamme ja koko maailmaan. Muutos ei ole vain Mänttä-Vilppulan asia. Muutos oli oletettavasti ainut asia, joka oli varmaa vuonna 2020. Jotta evankeliumi saisi kuulua
seurakunnassamme jouduimme kuluvan vuoden aikana miettimään mitä erilaisempia uusia
toimintatapoja. Toivottavasti ne jäävät meille rikkauksiksi tuleviksi vuosiksi, ettei tätä aikaa
eletty turhaan.
Seurakunnan talous ja maksuvalmius ovat pysyneet vuoden 2020 aikana vakaana verotilitysten pienentymisestä huolimatta. Seurakunta on pyrkinyt tasapainottamaan talouttaan mm.
arvioimalla kiinteistöihin kohdistuvien korjausten oikea-aikaisuutta ja suorittamalla korjaustyöt omana työnä ostopalvelun sijaan.
Mänttä-Vilppulan seurakunnan vuoden 2020 tulos muodostui ylijäämäiseksi +374.155,32 €.
Vuosikatteemme oli +452.908,51 € ja suunnitelman mukaiset poistot -94.858,10 €. Vuosikatteen ja poistojen lukujen suhde on poikkeuksellisen hyvä. Vuosikate poikkeaa vuonna
2020 tavanomaisesta tilanteesta merkittävästi pääasiassa COVID-19-koronavirusepidemian
aiheuttamien toimintaan vaikuttaneiden muutosten kautta. Tavanomaisena vuonna ei vuosikatteella pystytä kattamaan vuosittaisia poistoja.
Alkuperäisen – 20.464 € alijäämäiseksi budjetoitu talous ei toteutunut. Merkittävimmät poikkeaman aiheuttajat olivat vuosien 2019 ja 2020 toteutuneet puukauppojen myyntituottojen
lopputilitykset vuonna 2020, ilman käyttötarkoitusta saatu testamentti, aikaisemmin saadun
testamentin nettokulun siirto, sekä pitkäaikaisten sairauslomien aiheuttamat henkilöstökulujen pienentymiset ja sairausvakuutuskorvaukset.
Epidemia vaikutti moniin seurakunnan tehtäviin kuluja pienentävästi; leirien pienentynyt lisähenkilöstö tarve, elintarvike-, kiinteistöjen ja laitteidenkorjaus-, matkustus ja koulutus-,
kuljetuspalvelu-, yhteistyökorvaukset. Lisäksi kiinteistöjen pienentyneen käytön aiheuttamana lämmitys-, sähkö-, vesi- ja korjaustarvike hankinnat jäivät vähäisiksi. Koska yleisötilaisuuksia ei järjestetty monet keräys, kolehti, myyntituotot jäivät saamat. Samalla myös näihin perustuvat lähetystyön avustukset eivät toteutuneet. Toisaalta seurakunta sai keskusrahastolta avustuksia diakoniatyölle ja yleiseen verotulojen pienentymiseen. Kirkollisverotulojen tilitys jäi vuodelle budjetoidusta summasta -45.547 €, joka kuitenkin oli +9.033 € suurempi kuin vuonna 2019.
Haudanhoitorahaston tulos vuonna 2020 oli ylijäämäinen +3.901,54 €. Viiden vuoden aikana
on seurakunnan hoitamien hautojen kokonaismäärä pienentynyt -11,4 % (-177 kpl). Vuonna
2009 oli hoidettavia hautoja 1761 kpl, joten vähennystä vuoteen 2020 mennessä oli -22 %, 388 kappaletta. Suurin vaikutus lienee pitkäaikaissopimusten (5 – 10 vuotta) päättymisellä,
joiden tilalle omaiset eivät ole ottaneet kesähoitosopimuksia.
KN 3/2021 LIITE 3/23.3.2021 Tasekirja ja toimintakertomus 2020
KV 2/2021 LIITE 2/18.5.2021 Tasekirja ja toimintakertomus 2020
KN 4/2021 LIITE 2/13.4.2021 Tilintarkastuskertomus 2020
KV 2/2021 LIITE 3/18.5.2021 Tilintarkastuskertomus 2020
Tp esittää:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Mänttä-Vilppulan seurakunnan,
että Mänttä-Vilppulan haudanhoitorahaston 2020 tilinpäätökset ja toimintakertomukset, sekä
myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille viranhaltioille ja luottamushenkilöille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 ja että seurakunnan tilikauden ylijäämä +
374.155,32 € siirretään oman pääoman tilikauden ali-/ylijäämä tilille.
Haudanhoitorahaston ylijäämä +3.901,54 € siirretään haudanhoitorahaston oman pääoman
tilikauden ali-/ylijäämä tilille.
Tase allekirjoitetaan ja tilit jätetään tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Mänttä-Vilppulan seurakunnan,
että Mänttä-Vilppulan haudanhoitorahaston 2020 tilinpäätökset ja toimintakertomukset.
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Tilintarkastaja JHT, HT Ilari Karhu/KPMG Oy Ab Tilintarkastusyhteisö on tarkastanut MänttäVilppulan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon vuodelta 2020
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 31.3.2021, ja antanut siitä liitteen mukaisen kertomuksen 13.4.2021. Lausunnossaan hän esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.
Kertomus on käsitelty kirkkoneuvostossa 4/2021/64 § liite 2.
Kirkkoneuvosto esittää että kirkkovaltuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 ja että seurakunnan tilikauden ylijäämä +374.155,32 € siirretään
oman pääoman tilikauden ali-/ylijäämä tilille.
Haudanhoitorahaston ylijäämä +3.901,54 € siirretään haudanhoitorahaston oman pääoman
tilikauden ali-/ylijäämä tilille.
Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Mänttä-Vilppulan seurakunnan, että Mänttä-Vilppulan haudanhoitorahaston 2020 tilinpäätökset ja toimintakertomukset.
Tilintarkastaja JHT, HT Ilari Karhu/KPMG Oy Ab Tilintarkastusyhteisö on tarkastanut MänttäVilppulan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon vuodelta 2020
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 31.3.2021, ja antanut siitä liitteen mukaisen kertomuksen 13.4.2021. Lausunnossaan hän esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus luettiin.
Kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.
Seurakunnan tilikauden ylijäämä +374.155,32 € siirretään oman pääoman tilikauden ali/ylijäämä tilille.
Haudanhoitorahaston ylijäämä +3.901,54 € siirretään haudanhoitorahaston oman pääoman
tilikauden ali-/ylijäämä tilille.

14. § Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkollisveroprosentti vuodelle 2022
Seurakunnan kirkollisveroprosentti oli vuoteen 2011 saakka 1,50 %. Vuosina 2012 – 2014
veroprosentti nostettiin 1,65 prosenttiin. Vuosien 2015 – 2021 veroprosentiksi on päätetty
1,80 %. Samanaikaisesti, vuodesta 2011 vuoden 2020 loppuun, seurakunnan jäsenmäärä on
pienentynyt 9366 jäsenestä 7088 jäseneen. Jäsenmäärä on pienentynyt -24,3 % ja veroprosenttia on nostettu 20 %.
Seurakunnan jäsenmäärä on 6.4.2021 ikäryhmät poimintaraportin mukaan 7024.
Seurakunnan jäsenmäärä 1.1.2020 oli 7311, vuoden 2020 lopussa luku oli 7088 jäsentä, vähentyminen vuodessa -223 jäsentä, 3,1 %. Vuoden 2021 lopussa arvioidaan jäsenmäärän
olevan alle 6900. (Kirkkohallituksen arvio 2020 vuodelta on 6964, vuoden 2021 lopussa.)
Nykyinen kirkollisveroprosentti 1,80 % ei kata seurakunnan suunniteltuja kuluja. Veroprosentin korottamisella esimerkiksi 1,95 prosenttiin saattaa kuitenkin olla hetkellisesti parantava vaikutus, mutta sillä voi olla myös vaikutusta jäsenmäärän muutokseen. Kuvattu korotus
toisi verotuloja lisää arviolta +163.000 €. Kun luvusta vähennetään arvioitu jäsenmäärän
vähentymisen vaikutus, olisi verotulojen nettokasvu vuonna 2022 arviolta +138.000 €.
Summa kattaisi vuoden 2022 alijäämän, mutta ei enää riittäisi vuoden 2023 arvioituun alijäämään, nykyisellä kulurakenteella. Veroprosentti ei kummassakaan tapauksessa mahdollista merkittävien investointien tai henkilöstön määrän kasvua.
Keinoina vuoden 2021 tasapainoisen talousarvion saavuttamiseksi hyödynnettiin ennen kaikkea vuonna 2015 - 2017 myytyjen kiinteistöjen ja huoneistojen tuomia ylläpitokulujen ja
poistojen pienentymisiä, vapaaehtoisin keinoin saatuja henkilöstökulu säästöjä sekä merkittävien hankintojen kilpailutusta, sekä yleinen kriittinen ja kestävää kehitystä tukeva hankintatoiminta. Vuonna 2021 on käynnistetty Kalliolan leirikeskuksen ja Tammirannan seurakuntakodin myynti. Myynnillä tavoitellaan 100 – 120 t€ kiinteistökulujen pienentämistä.
Vuoden 2020 tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi +374.155,32 €.
Vuoden 2019 tilinpäätös osoitti alijäämää -11.605,88 €. Vuoden 2021 talousarvio on suunniteltu alijäämäiseksi -119.859 €.
Alustavat talousarvioehdotukset vuosille 2022 – 2023 osoittavat alijäämää -152.607 -
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196.023 €. Pääasialliset syyt alijäämiin ovat jäsenmäärästä johtuvat verotulojen pienentymiset ja kulujen yleinen nousu.
Seurakunta tulee saavuttamaan toiminnallisen ja taloudellisen tasapainon kuluja pienentämällä, ei veroprosenttia kohottamalla. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan päivitetty seurakunnan Avoimet Ovet strategia sekä Hiilineutraali kirkko 2030 – Kirkon energia- ja ilmastostrategiassa esitetyt tavoitteet.
Tp esittää:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa vuonna 2022 veroprosentilla 1,80 %. Kulujen pienentämiseksi seurakunta jatkaa rakenteellisten muutosten
suunnittelua ja toteuttamista vuoteen 2025 mennessä.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa vuonna 2022 veroprosentilla 1,80 %. Kulujen pienentämiseksi seurakunta jatkaa rakenteellisten muutosten
suunnittelua ja toteuttamista vuoteen 2025 mennessä.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunta jatkaa vuonna 2022 veroprosentilla 1,80 %.
Kulujen pienentämiseksi seurakunta jatkaa rakenteellisten muutosten suunnittelua ja toteuttamista vuoteen 2025 mennessä.

15. § Kiinteistöpäällikön 50 % viran lakkauttaminen
Seurakuntien Mänttä ja Vilppula yhdistyessä vuonna 2009 virkoja oli silloiseen seurakuntalaiset määrään tarvittava määrä. Yhdistyneen Mänttä-Vilppulan seurakunnan jäsenmäärä on
laskenut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana ja sen myötä myös työtekijöiden määrää
on pitänyt vähentää. Koska jäsenmäärä laskee oletettavasti edelleen tulevina vuosina emme
enää tarvitse täyttämättömiä virkoja.
Kiinteistöpäällikön virassa on viimeisenä ollut Harri Heikkilä eikä hänen jälkeensä virkaa ole
täytytty.
Khra esittää: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kiinteistöpäällikön virka 50 % lakkautetaan.
Kn päätös:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kiinteistöpäällikön virka 50 % lakkautetaan.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaisesti lakkauttaa viran.

16. § Diakonian viran lakkauttaminen
Seurakuntien Mänttä ja Vilppula yhdistyessä vuonna 2009 virkoja oli silloiseen seurakuntalaiset määrään tarvittava määrä. Yhdistyneen Mänttä-Vilppulan seurakunnan jäsenmäärä on
laskenut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana ja sen myötä myös työtekijöiden määrää
on pitänyt vähentää. Koska jäsenmäärä laskee oletettavasti edelleen tulevina vuosina emme
enää tarvitse täyttämättömiä virkoja.
Diakonian virassa on viimeisenä ollut Sirja Holsti eikä hänen jälkeensä virkaa ole täytytty.
Khra esittää: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että diakonian virka lakkautetaan.
Kn päätös:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että diakonian virka lakkautetaan.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaisesti lakkauttaa viran.

17. § Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen
Seurakuntien Mänttä ja Vilppula yhdistyessä vuonna 2009 virkoja oli silloiseen seurakuntalaiset määrään tarvittava määrä. Yhdistyneen Mänttä-Vilppulan seurakunnan jäsenmäärä on
laskenut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana ja sen myötä myös työtekijöiden määrää
on pitänyt vähentää. Koska jäsenmäärä laskee oletettavasti edelleen tulevina vuosina emme
enää tarvitse täyttämättömiä virkoja.
Nuorisotyönohjaajan virassa on viimeisenä ollut Virve Pihlajamäki eikä hänen jälkeensä virkaa ole täytytty.
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Khra esittää: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että nuorisotyöohjaajan virka lakkautetaan.
Kn päätös:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että nuorisotyöohjaajan virka lakkautetaan.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaisesti lakkauttaa viran.

18. § Seurakuntamestarin viran lakkauttaminen
Seurakuntien Mänttä ja Vilppula yhdistyessä vuonna 2009 virkoja oli silloiseen seurakuntalaiset määrään tarvittava määrä. Yhdistyneen Mänttä-Vilppulan seurakunnan jäsenmäärä on
laskenut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana ja sen myötä myös työtekijöiden määrää
on pitänyt vähentää. Koska jäsenmäärä laskee oletettavasti edelleen tulevina vuosina emme
enää tarvitse täyttämättömiä virkoja.
Seurakuntamestarin virassa on viimeisenä ollut Olavi Neulanen eikä hänen jälkeensä virkaa
ole täytytty.
Khra esittää: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakuntamestarin virka lakkautetaan.
Kn päätös:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakuntamestarin virka lakkautetaan.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaisesti lakkauttaa viran.

19. § Seurakuntapastorin viran lakkauttaminen
Seurakuntien Mänttä ja Vilppula yhdistyessä vuonna 2009 virkoja oli silloiseen seurakuntalaiset määrään tarvittava määrä. Yhdistyneen Mänttä-Vilppulan seurakunnan jäsenmäärä on
laskenut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana ja sen myötä myös työtekijöiden määrää
on pitänyt vähentää. Koska jäsenmäärä laskee oletettavasti edelleen tulevina vuosina emme
enää tarvitse täyttämättömiä virkoja.
Seurakuntapastorin virassa on viimeisenä ollut Marko Pihlajamaa eikä hänen jälkeensä virkaa ole täytytty.
Khra esittää: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakuntapastorin virka lakkautetaan.
Kn päätös:
Kv päätös:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakuntapastorin virka lakkautetaan.
Kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaisesti lakkauttaa viran.

20. § Toimistosihteerin viran lakkauttaminen (A)
Seurakuntien Mänttä ja Vilppula yhdistyessä vuonna 2009 virkoja oli silloiseen seurakuntalaiset määrään tarvittava määrä. Yhdistyneen Mänttä-Vilppulan seurakunnan jäsenmäärä on
laskenut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana ja sen myötä myös työtekijöiden määrää
on pitänyt vähentää. Koska jäsenmäärä laskee oletettavasti edelleen tulevina vuosina emme
enää tarvitse täyttämättömiä virkoja.
Toimistosihteerin virassa on viimeisenä ollut Sirpa Mylläri eikä hänen jälkeensä virkaa ole
täytytty.
Khra esittää: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että toimistosihteerin virka lakkautetaan.
Kn päätös: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että toimistosihteerin virka lakkautetaan.
Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaisesti lakkauttaa viran.

21. § Toimistosihteerin viran lakkauttaminen (B)
Seurakuntien Mänttä ja Vilppula yhdistyessä vuonna 2009 virkoja oli silloiseen seurakuntalaiset määrään tarvittava määrä. Yhdistyneen Mänttä-Vilppulan seurakunnan jäsenmäärä on
laskenut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana ja sen myötä myös työtekijöiden määrää
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on pitänyt vähentää. Koska jäsenmäärä laskee oletettavasti edelleen tulevina vuosina emme
enää tarvitse täyttämättömiä virkoja.
Toimistosihteerin virassa on viimeisenä ollut Tarja Hirsiaho eikä hänen jälkeensä virkaa ole
täytytty.
Khra esittää: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että toimistosihteerin virka lakkautetaan.
Kn päätös:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että toimistosihteerin virka lakkautetaan.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaisesti lakkauttaa viran.

22. § Kirkkovaltuustosta ja aikuistyönvastuuryhmästä eropyyntö
Sirkka Rauhalammi on lähettänyt eroilmoituksen kirkkovaltuustosta ja aikuistyönvastuuryhmästä. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron aikuistyönvastuuryhmästä myöntää työryhmän nimittäjä eli kirkkoneuvosto.
Kirkkovaltuuston ollessa vaaleilla valittu voi eron myöntää vain kirkkovaltuusto. Luottamushenkilön on hoidettava tointa siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu ja kirkkovaltuuston on myöntänyt eron.
KN 5/2021/LIITE 3/4.5.2021/
KV 2/2021/LIITE 4/18.5.2021/
Khra esittää: 1. Kirkkoneuvosto myöntää Sirkka Rauhalammille eron aikuistyön vastuuryhmästä ja nimeää
henkilön hänen sijalle.
2. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa käsittelemään Sirkka Rauhalammin eropyyntöä ja
päättää voidaanko hänelle myöntää ero. Jos ero myönnetään, tulee kirkkovaltuuston kutsua
hänen tilalleen varajäsen loppuvaltuustokaudeksi.
Kutsuttava varajäsen on Tommi Vuorinen.
Kn päätös:

1. Kirkkoneuvosto myönsi Sirkka Rauhalammille eron aikuistyön vastuuryhmästä ja nimesi
Tuula Ritarannan hänen sijalle.
2. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa käsittelemään Sirkka Rauhalammin eropyyntöä ja
päättää voidaanko hänelle myöntää ero. Jos ero myönnetään, tulee kirkkovaltuuston kutsua
hänen tilalleen varajäsen loppuvaltuustokaudeksi.
Kutsuttava varajäsen on Tommi Vuorinen.

Kv päätös:

Kirkkovaltuustoa käsitteli Sirkka Rauhalammin eropyyntöä ja päätti myöntää hänelle eron
kirkkovaltuuston tehtävästä.
Kirkkovaltuusto kutsui hänen tilalleen varajäsen Tommi Vuorisen loppuvaltuustokaudeksi.

23. § Aloitteet ja tiedotusasiat
Kirkkoneuvosto päätti 5.1.2021 kokouksessaan, että kirkkoneuvosto kokoontuu vuoden
2021 alkupuoliskolla seuraavina päivinä:
kokous pv. aiheet mm.:
24.8.,
Kirkkoneuvoston syys- marraskuun kokoukset ilmoitetaan myöhemmin.
Kirkkovaltuuston suunnitelman mukaiset kokoukset vuonna 2021:
7.12.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022, hautapaikka hinnat vuonna 2022,
Henkilöstö- ja Kiinteistöstrategia.
Valtuuston kokousten ilmoittelua lehdessä ja kotisivuilla katsotaan tarpeelliseksi.
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24. § Kokouksen päätös sekä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18:52 ja antoi seuraavan valitusosoituksen:

Mänttä-Vilppulan seurakunta
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
10.5.2021

Pöytäkirjan pykälä
9. -24. §

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, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 9. – 11, 23 - 24 §

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom.n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lain mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §: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 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA, Kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Kirkkokatu 6
Postiosoite:
35800 MÄNTTÄ
Telekopio:
Sähköposti:
mantta-vilppula.seurakunta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta,
jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan
lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

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
Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
1
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Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Telekopio: 010 3642269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusaika
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 22 §
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 12 - 21 §
30 päivää
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, Tampere, 7. krs
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1
tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut
tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös
tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon 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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta 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
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
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Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– 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 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 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75
§:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään
yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan
arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8
tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos
hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

