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§ 74

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään
viisi päivää ennen kokousta.
Kirkkoherran esitys

Kirjataan läsnäolijat ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Marika Hietanen ja
Karoliina Kankaanpää.
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 30.8.2019 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.–16.9.2019 klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Hietanen ja Karoliina Kankaanpää.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 30.8.2019 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.–16.9.2019 klo 9–13.

Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksella, että siihen lisätään
pykälä perheneuvonnan väistötilojen vuokraamisesta.
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§ 75

Salo-Uskelan seurakuntatalon uudisosan rakentaminen

Diaarinumero

DSAL/14/03.03.02/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.11.2017 § 51
Talousarvioon on vuodelle 2018 esitetty määrärahaa Uskelan kirkon
sähkökorjausten suunnitteluun sekä Torikatu 6 vanhan osan perustusten
korjauksen suunnitteluun ja korjausvaihtoehtojen laadintaan. Erityisesti
Torikatu 6:een liittyvien korjausten suunnittelu edellyttää laajapohjaisen
rakennustoimikunnan perustamista.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee
keskuudestaan sopivaksi katsomansa määrän jäseniä Uskelan kirkon ja Salo-Uskelan
seurakuntakeskuksen yhteiseen rakennustoimikuntaan. Virkansa puolesta
rakennustoimikuntaan kuuluvat talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja aluekappalainen.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle
kirkkoneuvoston jäsenten nimittämiseksi rakennustoimikuntaan.
Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsi rakennus- toimikuntaan puheenjohtaja
Kari Niinistön, varapuheenjohtaja Jari J. Laihon, Matti Niemisen ja Timo Tammin. Kiinteistöja hautaustoimen johtokunta lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston
jäsenten nimittämiseksi rakennustoimikuntaan.

Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 134
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto nimittää edustajansa Salo-Uskelan seurakuntatalon ja
Uskelan kirkon rakennustoimikuntaan.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoneuvoston edustajina rakennustoimikuntaan
kuuluvat Ari-Pekka Luoma ja Jouko Siivo.
Rakennustoimikunnan tehtävänä on Uskelan kirkon sähkökorjausten suunnittelu ja Torikatu 6
vanhan osan perustusten korjauksen suunnittelu ja korjausvaihtoehtojen laadinta.

Kirkkoneuvosto 23.5.2018 § 77
Rakennustoiminta on kokoontunut kaksi kertaa ja päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että Salo-Uskelan seurakuntatalon ns. vanha osa puretaan vuonna 2019 ja
purkua varten varataan määrärahat vuoden 2019 talousarvioon (arvio 240.000 eur).
Rakennustoimikunta esittää myös, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan
väistötilasuunnitelman ja että uuden rakennuksen luonnosvaiheen suunnittelijaksi kutsutaan
Optiplan Oy, joka on suunnitellut vuonna 2006 valmistuneen laajennuksen.
Uudisrakennukseen esitetään siirrettäväksi kaikki nykyisin kerrostalon tiloissa tapahtuvat
seurakunnan tarpeelliset toiminnot. Tämä mahdollistaa tulevat ratkaisut kerrostalon osalta.
Uskelan kirkon sähkölaitteiden kartoitus on valmistunut ja tarvittavat korjaukset jäävät
alkuperäistä oletusta pienemmiksi. Vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahat Uskelan
kirkon sähkökeskuksen uusimiseen (arvio noin 30.000 eur).
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Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että

1) Salo-Uskelan seurakuntatalon ns. vanha osa (lukuun ottamatta liikuntasalia) puretaan
vuonna 2019 ja määrärahat (arvio 240.000 eur) varataan vuoden 2019 talousarvioon.

2) Uudisosan luonnossuunnittelijaksi kutsutaan Optiplan Oy. Suunnittelu toteutetaan
yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöstön kanssa. Suunnittelussa pyritään siihen,
että kaikki tarvittavat seurakunnan toiminnot, myös nyt kerrostalossa toimivat työmuodot,
siirretään tulevaan uudisosaan.
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä oheisen väistötilasuunnitelman, jota voidaan tarkentaa
tarpeen mukaan. Väistötilat otetaan käyttöön sitä mukaa kuin mahdollista.
Päätös Kirkkoneuvosto päätti palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun lisäselvityksiä
varten.

Kirkkoneuvosto 22.8.2018 § 84
Esityslistan liitteeksi on lisätty selvityksiä ja kirkkoneuvoston jäsenille on lisäksi lähetetty
sähköisesti Geo-Master Oy:n tekemä selvitys kokonaisuudessaan. Torikatu 6:n vanhassa
osassa ja kerrostalossa on työpisteet, tällä hetkellä yhteensä 40:llä seurakunnan työntekijällä.
Kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström on kutsuttu kokoukseen antamaan tarvittavia
lisäselvityksiä.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä oheisen väistötilasuunnitelman, jota
voidaan tarkentaa tarpeen mukaan. Väistötilat otetaan käyttöön sitä mukaa kuin mahdollista.
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että

1. Salo-Uskelan seurakuntatalon ns. vanha osa (lukuun ottamatta liikuntasalia) puretaan
vuonna 2019 ja määrärahat (arvio 240.000 eur) varataan vuoden 2019 talousarvioon.

2. Uudisosan luonnossuunnittelijaksi kutsutaan Optiplan Oy. Suunnittelu toteutetaan
yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöstön kanssa. Suunnittelussa pyritään
siihen, että kaikki tarvittavat seurakunnan toiminnot, myös nyt kerrostalossa toimivat
työmuodot, siirretään tulevaan uudisosaan.
-------------------------------------Kiinteistöpäällikkö täydensi liitteinä lähetettyjä lisäselvityksiä ja vastasi kirkkoneuvoston
jäsenten kysymyksiin.
--------------------------------------Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkovaltuusto 5.9.2019 § 28
Kirkkoneuvoston esitys: Salo-Uskelan seurakuntatalon ns. vanha osa (lukuun ottamatta
liikuntasalia) puretaan vuonna 2019 ja määrärahat (arvio 240.000 eur) varataan vuoden 2019
talousarvioon.
Uudisosan luonnossuunnittelijaksi kutsutaan Optiplan Oy. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä
henkilöstön ja luottamushenkilöstön kanssa. Suunnittelussa pyritään siihen, että kaikki
tarvittavat seurakunnan toiminnot, myös nyt kerrostalossa toimivat työmuodot, siirretään
tulevaan uudisosaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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Kirkkoneuvosto 28.8.2019
Liitteet 1–4
Rakennustoimikunta esittää liitteen mukaisten luonnospiirustusten
hyväksymistä ja varsinaisten pääpiirustusten tilaamista Optiplan Oy:ltä.
Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 6,6 milj. euroa.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Salo-Uskelan
seurakuntatalon uudisosan rakentaminen toteutetaan Optiplan Oy:n
luonnossuunnitelmien perusteella ja jatkosuunnittelu tilataan myös Optiplan
Oy:ltä. Hanke hyväksytään vuonna 2020 alkavaksi investoinniksi. Hankkeen
kokonaiskustannusarvioksi varataan 8 milj. euroa, joka rahoitetaan vanhojen
yhteisöverosäästöjen varoista.
–––––
Käydyn keskustelun perusteella Jouko Siivo esitti, että asia lähetetään
uudelleen valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto kannatti Siivon esitystä
yksimielisesti.
–––––

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti lähettää esityksen uudelleen
valmisteltavaksi.
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Seurakunnan palveluhinnasto vuodelle 2020
§ 76
Diaarinumero

DSAL/116/02.08.01/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Liite 5, Hinnastoluonnos vuodelle 2020
Kirkkoneuvosto päättää muiden kuin hautapaikkamaksujen osalta seurakunnassa
sovellettavasta hinnastosta. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 § mukaan hautapaikoista
perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt osaltaan hinnastoa
kokouksissaan 15.5.2019 ja 17.8.2019. Teemarippikoulujen osalta hinnasto on
käsitelty jo aikaisemmin rippikouluilmoittautumisajankohdan takia.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen hinnaston vuodelle 2020.
Kirkkoneuvosto antaa vuoden 2020 hinnastossa ehdotetut Salon seurakunnan
hautapaikkamaksut kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
–––––
Talousjohtaja esitti johtavan nuorisotyönohjaajan pyynnöstä, että hinnaston kohtaa
isospalkkioista lastenleireillä tarkennetaan siten, että palkkio on 20 €/vrk tai 10 €/pvä
(6–8 tuntia kestävät kerhot ja leiripäivät).
Marika Hietanen esitti Simo Vesan kannattamana, että hinnaston salivuokrista
poistetaan lisäys ”Tilat ovat varattavissa 20 % vuokralla jo edelliseksi päiväksi esim.
kattausta varten, mikäli seurakunnan omat toiminnot sen sallivat”. Hietasen ehdotus
hylättiin äänin 7–4 puheenjohtajan pidättäytyessä äänestyksestä.
–––––

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2020 hinnaston talousjohtajan
esityksen mukaisena.
Kirkkoneuvosto päätti antaa hinnastossa ehdotetut Salon seurakunnan
hautapaikkamaksut kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 77

Männistö -nimisen tilan (734-694-1-59) myynti

Diaarinumero

DSAL/125/03.01.00/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Liite 6, Kauppakirjan luonnos
Seurakunta sai testamentilla Mauno Kylänpään omistaman Männistö-nimisen
tilan, joka käsittää n. 9,2 ha peltoa ja n. 8,2 ha metsää sekä heikkokuntoisen
navetan ja hallin. Arviolausunnon mukaan arvo on 150.000 euroa.
Männistö-tilan ympärillä olevien peltotilojen osuutensa Mauno Kylänpää
testamenttasi Teuvo Vienoselle, joka on Mauno Kylänpään velipuolen poika.
Koska tila sijaitsee Teuvo Vienosen omistamien maiden välittömässä
läheisyydessä eikä sillä ole mainittavia rakennuksia, on Teuvo Vienosen
kanssa käyty neuvotteluja Männistö-tilan myymisestä hänelle. Hän on valmis
lunastamaan tilan itselleen arviolausunnon mukaisesta hinnasta.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kaupan, jolla
Männistö-tila (734-694-1-59) myydään Teuvo Vienoselle 150.000 euron
hintaan.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa yksimielisesti talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan ehdollisen kauppakirjan
Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 78

Yksiön myynti As Oy Horninrannasta

Diaarinumero

DSAL/91/02.05.01/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Seurakunta sai testamentilla Mauno Kylänpään omaisuutta, johon kuuluu
myös As Oy Horninranta -nimisessä taloyhtiössä oleva 34,5 m² yksiö sekä
taloyhtiössä sijaitsevat autokatos ja varastotila. Kaikki ovat erillisinä
osakkeina, mutta kiinteistönvälittäjän kanssa sovittiin, että pyritään myymään
kaikki yhdessä.
Myynti annettiin kesäkuun alussa Kiinteistökolmio Oy:n välitettäväksi
yhteensä 112.000 euron hintaan. Kohteesta saatiin tarkistettu tarjous 113.000
euroa, jonka teki Juha Kuusela Kuusejuh Oy:n nimissä.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää myydä As Oy Horninrannan osakkeet n:ot 1139–1207,
jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa A 10 osoitteessa Horninkatu 19,
saman taloyhtiön osakkeet n:ot 3547–3548, jotka oikeuttavat hallitsemaan
autokatosta AK 2, sekä osakkeet n:ot 84–89, jotka oikeuttavat
varasto/liiketilaan VAR 4, yhteensä 113.000 euron hintaan Kuusejuh Oy:lle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 79

Valtuutettu Helmi Lipiäisen eroilmoitus luottamustoimista

Diaarinumero

DSAL/41/00.00.01/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 7, Helmi Lipiäisen eronpyyntö
Kirkkovaltuutettu ja Halikon alueneuvoston jäsen Helmi Lipiäinen pyytää eroa
luottamustoimista opiskelujen takia.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Helmi Lipiäisen
eron ja valitsee uuden jäsenen Halikon alueneuvostoon.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 80

Virkavapausanomus
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§ 81

Virkavapaushakemus
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§ 82

Henkilöstöasioita koskevat viranhaltijapäätökset
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§ 83

Perheasiain neuvottelukeskuksen väistötilojen vuokraus

Diaarinumero

DSAL/171/03.01.02/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottotilat sijaitsevat
Rummunlyöjänkatu 5:n kerrostalossa. Tilat on otettu käyttöön vanhasta
asunnosta ja tilan ilmanvaihtoa on yritetty parantaa. Sisäilmatutkimuksien
mukaan varsinaista sisäilmaongelmaa ei ole, haittaa kylläkin vastaanottotilojen
ilmanvaihdon ollessa riittämätön. Tästä syystä perheneuvonnalle on etsitty jo
pitkään vaihtoehtoisia tiloja. Sopivat tilat ovat löytyneet Plazan yläkerrasta,
josta on vuokrattavissa kolme toimistohuonetta kukin 25 m2 eli yhteensä 75 m2
15,40 euron kuukausivuokralla/m2.
Tilat ovat käytettävissä lokakuun alusta lukien, joten perheneuvonnan
työntekijät voivat siirtyä väistötiloihin ennen viereisen seurakuntatalon
purkua.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää vuokrata perheasiain neuvottelukeskukselle tilat
Plazan yläkerrasta saadun tarjouksen mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 84

Muut asiat ja ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen
mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.
–––––
Simo Vesa jätti kirkkoneuvostolle aloitteen sirottelualueen tekemisestä
Helisnummen hautausmaan tuntumaan. Aloite lähetetään kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan valmisteltavaksi.
–––––
Kirkkoneuvoston strategiapäivä on la 7.9. klo 9– Perniön leirikeskus Reilassa.
Päivän yhteydessä pidetään kirkkoneuvoston kokous klo 14.
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§ 85

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen
valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Ulla-Maija Kytölä
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 30.8.2019

Marika Hietanen

Karoliina Kankaanpää

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 21.8.–16.9.2019.
Salossa 17.9.2019

Ulla-Maija Kytölä
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden 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

74–77, 79–83

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät

78

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. Päätökseen ei saa valittamalla tai oikaisuvaatimuksin hakea muutosta viranhaltija, joka on
jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus
panna asia vireille työtuomioistuimessa (KL 6:72 §), eikä myöskään työsuhteessa oleva
työntekijä. Muussa tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän
kuluessa sen tiedoksisaamisesta.
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto
Torikatu 6, 24100 Salo
Torikatu 6, 24100 Salo
salonseurakunta@evl.fi
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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 päätök-
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sestä 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 perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköposti

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto
Torikatu 6, 24100 Salo
Torikatu 6, 24100 Salo
salonseurakunta@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
029 564 2414
turku.hao@oikeus.fi
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pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Hämeenkatu 13, 20500 Turku
PL 60, 20501 Turku
02 279 7001
turku.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 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.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
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
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– 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
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

