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§ 28

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

Kirjattiin läsnäolijat pöytäkirjaan ja todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Riitta Helenius ja Marjatta
Hyttinen.
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 4.4.2022 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.4.–
19.4.2022 ma–to klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Helenius ja Marjatta Hyttinen. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 4.4. klo 13.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.–19.4.2022 ma-to klo 9-13 ja
seurakunnan verkkosivuilla www.salonseurakunta.fi.

Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Lähetetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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Henkilöstöasia
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§ 31

Hoivamuusikon viran täyttäminen määräajaksi

Diaarinumero

60/01.01.01/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Avoinna olleeseen hoivamuusikon virkaan tuli 37 hakemusta, näistä 30:llä oli
musiikin ammatillinen koulutus.
Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa. Haastattelutyöryhmään kuuluivat Timo
Hukka, Sirkku Nivala, Kaisa Suutela-Kuisma, Iiris Määttänen ja Annikka
Viitaniemi. HuK, musiikin aineopettaja, musiikkiterapeutti-musiikkipedagogi
AMK Terhi Lehtovaaralla Turusta on monipuolinen ja tehtävään sopiva
koulutus, sekä kokemusta vastaavista tehtävistä jo yli kymmenen vuoden
ajalta.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee hoivamuusikon virkaan viiden vuoden määräajaksi
Terhi Lehtovaaran. Hän on valmis ottamaan viran vastaan 1.8.2022. Mikäli
Lehtovaara ei otakaan virkaa vastaan, työryhmä esittää varalle
musiikkipedagogi AMK Anna-Maaria Varosta. Virantäytössä noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tieto lähetetään: Terhi Lehtovaara, Heli Leino

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 32

Kaavamuutos Kirkkokatu 5

Diaarinumero

65/02.05.00/2022

Esittelijä

kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström

Kirkkokatu 5 kiinteistön mahdollisen myöhemmän myynnin takia olisi
tarkoituksenmukaista hakea tontille asemakaavaan muutosta. Tontilla on nyt
rakennusoikeutta 600 m2 ja suurin sallittu kerrosluku on 2. Tontin
käyttötarkoitus on Y-8, eli yleisten rakennusten alue. Tontilla sijaitseva
"Diakonikeskus" on suojeltu rakennus.
Kaavamuutoksella olisi hyvä saada lisää rakennusoikeutta ja tontin
käyttötarkoitus muutettua AK, eli asuinkerrostalon alueeksi.

Esitys

Salon seurakunta hakee Salon kaupungilta Kirkkokatu 5 tontille
rakennusoikeuteen lisäystä ja muutosta tontin käyttötarkoitukseen, joka
mahdollistaisi rakentaa tontille kerrostalon.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 33

Maanvaihto Salon kaupungin ja Salon seurakunnan kanssa kiinteistöjen 734-619-127 ja 734-619-1-1 välillä

Diaarinumero

69/03.01.00/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 2 ote Salon kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 7.2.2022 ja karttaliite
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toteuttamassa Perniön kk:n
alueella Perniönjoen tulvasuojeluhanketta, jonka suunnitelmaan perustuen
tarvitaan kustannustehokkaita läjitysalueita. Tätä varten on neuvoteltu Elyn ja
Salon seurakunnan kanssa tarvittavan pelto- ja yleisen alueen hankkimisesta
kaupungille sanottuun käyttöön luovutettavaksi ja sen jälkeen palautettavaksi
takaisin viljelys- ym. asemakaavan mukaiseen käyttöön. Neuvottelussa on
päädytty maanvaihtoon, jossa Salon kaupunki saa karttaliitteen mukaisen
Perniönjokeen rajoittuvan noin 18,86 ha:n alueen Perniön kirkonkylässä ja
Salon seurakunta saa Melassuonmäessä omaan metsäkiinteistöönsä rajoittuvan
liitekartan mukaisen noin 6 ha:n metsäalueen.
Salon seurakunnan luovuttaman alueen arvo on 217 611 euroa ja kaupungin
luovuttaman alueen arvo puustoineen on 38 440 euroa, joten kaupunki maksaa
vaihdossa Salon seurakunnalle välirahaa 179 171 euroa. Salon seurakunnan
luovuttaman maa-alueen arvo perustuu viljelysmaan arvoon 11 000 euroa / ha
sekä pienemmältä osin asemakaavan mukaisten yleisten alueiden arvoon.
Kaupungin luovuttaman metsäalueen arvo perustuu Mhy:n arviolausuntoon.
Asia ja sen perusteet on käsitelty kaupungin yleiskaavallisen ja maapoliittisen
ohjausryhmän kokouksessa 12.1.2022, joka suosittaa vaihdon tekemistä em.
tavalla. (Kaupunginhallitus 7.2.2022 § 46)

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Salon kaupungin esittämän
maanvaihtosopimuksen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Salon kaupunki

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 34

Torikatu 6 kerrostalokiinteistön myynti

Diaarinumero

63/03.01.01/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 4/2019 (25.9.2019) § 36, että
”SaloUskelan alueen seurakuntakodeista (Ollikka, Paunala ja Mahlakankare)
voidaan luopua sen jälkeen, kun Torikadun uudisrakennus valmistuu, samoin
Rummunlyöjänkadun kerrostalosta”. Kun kyseessä on useita kiinteistöjä,
joiden myyntiaika ja -hinta on vaikeasti arvioitavissa, on kirkkoneuvoston
syytä aloittaa kirkkovaltuuston päätöksen mukaiset myyntiin johtavat
toimenpiteet mahdollisimman nopeasti. (KN 28.4.2021, §34)
Seurakunta on saanut Torikatu 6 kerrostalokiinteistöä koskevan
ostotarjouksen. Ostotarjous esitellään liikesalaisuuden säilyttämiseksi
kirkkoneuvoston kokouksessa.
Seurakuntaan oli saapunut esityslistan lähettämisen jälkeen toinen ostotarjous.
Tarjoukset olivat lähes samansuuruiset. Tarjouksien sisältö oli kuitenkin
erilainen ehtojen osalta ja niiden sisällöstä on vielä hyvä neuvotella
ostajaehdokkaiden kanssa. Kirkkoherra muutti päätösesitystään seuraavasti:

Esitys

Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran käymään neuvotteluja
ostajaehdokkaiden kanssa seurakunnan kokonaisetu huomioiden.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 35

Aloite Martinkosken seurakunnan liittämiseksi Salon seurakuntaan 1.1.2023

Diaarinumero

59/00.01.00/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 3 Liitossopimus
Liite 4 Aloite Martinkosken seurakunnan liittämiseksi Salon seurakuntaan
1.1.2023 lukien
Tuomiokapitulin istunto 7.10.2021 § 351 totesi, että Martinkosken
seurakunnan talouteen liittyy sellaisia riskitekijöitä, jotka uhkaavat
seurakunnan perustehtävän toteutumista. Tuomiokapitulin istunto päätti pyytää
Martinkosken seurakuntaa laatimaan pitkän tähtäimen suunnitelman toiminnan
turvaamisesta ja talouden tasapainottamisesta. Myös seurakuntajaotuksen
muutoksen mahdollisuus tuli huomioida suunnitelmassa.
Martinkosken seurakunnan kirkkoneuvosto antoi vastauksen tuomiokapitulille
2.12.2021 § 117. Päätöksessä kirkkoneuvosto toivoo kapitulin ryhtymään
tarvittaviin toimenpiteisiin seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Tuomiokapitulin istunto 13.01.2022 §14 päätti perustaa seurakuntajaon
muutosaloitteen laadintaa varten ohjausryhmän ja pyytää Martinkosken ja
Salon seurakuntia valitsemaan seurakuntajaon muutoksesta neuvottelevan
ohjausryhmän edustajat. Tuomiokakapitulin istunto nimesi hiippakuntasihteeri
Mika Piittalan tuomiokapitulin edustajaksi seurakuntajaon muutoksesta
neuvottelevaan ohjausryhmään ja varahenkilöksi hiippakuntadekaani Mika
Nokelaisen. Istunto pyysi ohjausryhmää laatimaan neuvotteluiden pohjalta
aloitteen seurakuntajaon muutoksesta niin, että molempien seurakuntien
kirkkovaltuustot käsittelevät aloitteen huhtikuun 2022 loppuun mennessä.
Martinkosken seurakunnan kirkkoneuvosto 26.1.2022 nimesi ohjausryhmään
kirkkoherran lisäksi luottamushenkilöt Outi Hacklin, Pirjo Harstinen, Kalle
Mikkola ja Maija Savonen varsinaisiksi jäseniksi ja varalle Anssi Leppänen,
Sampsa Mäkinen, Anne Valta ja Heikki Vesanen. Työntekijöiden edustajaksi
valittiin Janne Nurmi, varalle Tiina Orre ja Aija Haapalainen.
Salon seurakunnan kirkkoneuvosto 26.1.2022 nimesi ohjausryhmään
kirkkoherran ja toimistopäällikön lisäksi luottamushenkilöt Jouko Siivo, Kari
Niinistö ja Marika Hietanen ja varalle Juha Laurila, Jari Laiho ja Hannu
Pölönen. Työntekijöiden edustajaksi valittiin Sanna Saramo, varalle Timo
Sjöblom.
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Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa 16.2., 24.2., 3.3., ja 16.3.2022.
Ohjausryhmä on käynyt keskustelua hyvässä ja rakentavassa hengessä, sekä
kokoontumisten aikana laatinut yhdessä aloitteen sekä liitossopimuksen.
Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 16.3.2022 esittää aloitteen hyväksymistä.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ohjausryhmän
valmisteleman aloitteen liitteenä olevan liitossopimuksen sekä aloitteen
Martinkosken seurakunnan liittämiseksi Salon seurakuntaan 1.1.2023 lukien ja
että kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituliin lausuttavaksi ja edelleen lähetettäväksi kirkkohallituksen
täysistuntoon hyväksyttäväksi seuraavin kohdin:
1. Martinkosken seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja se liitetään osaksi
Salon seurakuntaa 01.01.2023 lukien niin, että laajentuvan seurakunnan
alueena on Marttilan, Kosken Tl ja Salon kuntien alueet. Nykyisen
Martinkosken seurakunnan alueesta muodostetaan oma kirkkoalue.
Laajentuvan seurakunnan nimi on Salon seurakunta (KJ 13:11).
2. Laajentuneen seurakunnan kirkkoherrana on Salon seurakunnan
kirkkoherra. Martinkosken seurakunnan kirkkoherranvirka lakkaa. (KL 13:3§)
Martinkosken seurakunnan kirkkoherra siirretään Salon seurakuntaan
perustettavaan kappalaisen virkaan. (KL 13:3)
3. Martinkosken seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja pysyväisluonteisessa
päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään KL 13:2 1 ja 2
momentin nojalla Salon seurakunnan palvelukseen. Siirretyllä viranhaltijalla ja
työntekijällä on oikeus saada palvelussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina,
etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat
edut.
4. Martinkosken seurakunnan omaisuus siirtyy Salon seurakunnan
omaisuudeksi ja Salon seurakunta vastaa em. omaisuuteen kohdistuvista
veloista ja muista velvoitteista siirtoajankohdasta lukien. (KL 13:4)
5. KJ 13:6 mukaisesti Martinkosken seurakunnan lahjana tai testamentilla
määrättyyn tarkoitukseen saaman omaisuuden käyttö tuohon tarkoitukseen
turvataan.
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6. Laajentuvan seurakunnan kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaaleissa
syksyllä 2022 (KL 23:10§)
7. Seurakunnat pyytävät kirkkohallitusta määräämään, että ennen
seurakuntaliitoksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen edellyttämiin
täytäntöönpanotoimenpiteisiin mahdollisista valituksista huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Simo Vesa jätti eriävän mielipiteen.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 36

Henkilöstötilinpäätös 2021

Diaarinumero

DSAL/21/02.04.00/2018

Esittelijä

Timo Hukka
Liite 5 Henkilöstötilinpäätös
Salon seurakunnassa on laadittu erillinen henkilöstötilinpäätös vuodelta 2021.
Näin on saatu laajempi kokonaiskuva henkilöstöön liittyvistä asioista ja
toimenpiteistä. Tämän ovat mahdollistaneet seurakunnan käytössä olevien
erilaisten ohjelmistojen kautta saatavat raportit ja työterveyshuollon
raportointi. Henkilöstötilinpäätös korvaa tasekirjan Henkilöstö-osion.
Henkilöstötilinpäätöstä voidaan käyttää myös strategian mukaisten
henkilöstön työhyvinvointia koskevien toimenpiteiden valmisteluun ja
seurantaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen henkilöstötilinpäätöksen osana
seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätöstä ja lähettää sen edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 37

Tilinpäätös 2021

Diaarinumero

DSAL/21/02.04.00/2018

Esittelijä

toimistopäällikkö Leena-Maija Rantala
Liite 6 Salon seurakunnan tilinpäätös 2021
Liite 7 Vahvistusilmoituskirje
Vuosi 2021 oli Salon seurakunnan kolmastoista toimintavuosi.
Tilivuoden toimintatuotot ylittyivät 11.903 euroa ja toimintakulut jäivät
207.873 alle arvion. Koko seurakunnan toimintakate oli 8.558.765, säästöä
talousarvioon nähden kertyi 219.777 euroa.
Kirkollisverotulot ylittivät arvion 176.326 euroa ja nousivat edellisestä
vuodesta 155.575 euroa eli 1,9%.
Tilivuonna sijoitusten tuottoa kirjattiin nettona 1.975.568 euroa.
Kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvion sitovuustaso koko seurakunnan
osalta on tuloslaskelman toimintakate. Toimintakate jäi 219.777 alle arvion.
Kirkkoneuvoston alaisten yksiköiden sitovuustasona ovat tehtäväalueiden
toimintakatteet. Yleisen seurakuntatyön osalta sitovuustasona on kuitenkin
tehtäväalueiden 201–205 toimintakate yhteensä. Hautaustoimen ja
kiinteistötoimen osalta sitovuustasona kirkkoneuvoston osalta on
pääluokkataso eli hautaustoimi yhteensä ja kiinteistötoimi yhteensä.
Pääluokkien ulkoinen toimintakate:
Pääluokka

Toimintakate/talousarvio Toimintakate(ulkoinen)

yli/ali

926 056

977 840

51 784

4 926 596

4 560 620

-365 975

926 526

981 728

55 202

1 999 365

2 030 680

31 315

Hallinto

Seurakunnallinen toiminta

Hautaustoimi

Kiinteistötoimi
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Salon seurakunnan tilikauden tulos on 849 692,10 euroa ylijäämäinen.
Investointien poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on
123 488,19 ja tilikauden ylijäämä näin ollen 973 180,29 euroa.
Tilinpäätös sisältää myös erilliskirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston tuotot olivat 629 599 euroa, 19 599 euroa
yli arvion ja kulut 639 473, 114 euroa alle arvion. Toimintakate yhteensä
9873,33. Toimintakate alitti talousarvion 19 713,67 euroa.
Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat 282 057,52. Kaluston poiston
jälkeen tilivuoden ylijäämäksi muodostui 260 885,72 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää toimintakertomuksessa, että tilikauden ylijäämä
973 180,29 kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille oman pääoman
lisäykseksi ja samoin hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 260 885,72
kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämä-tilille oman pääoman lisäykseksi.
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy tehtäväalueiden ja pääluokkien toimintakatteiden
alitukset ja ylitykset. Koko seurakunnan tasolla toimintakate jäi 219 777,20
alle arvion.
Kirkkoneuvosto hyväksyy Salon seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen ja allekirjoittaa sen. Kirkkoneuvosto jättää sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä hyväksyy liitteenä olevan
vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 38

Avustusanomus, nuorten lähetysprojekti

Diaarinumero

72/04.04.03/2022

Esittelijä

toimistopäällikkö Leena-Maija Rantala
Nuorisotyö on lähettänyt Halikon ja Muurlan alueneuvostoille seuraavan
avustusanomuksen:
Anomme ”Miimillä maailmalle” -projektiin avustusta 1000 € helpottamaan
nuorten matkakustannuksia.
Osalla nuorista ei ole mahdollista saada riittävästi kotoa apua
matkakustannuksiin ja koronan vuoksi on myös ollut vaikea järjestää
rahankeräystempauksia yms. Siksi toivomme suopeaa suhtautumista
anomukseemme.
”Miimillä Maailmalle” on nuorten lähetysprojekti. Projekti on käynnistynyt
6.11.2020 ja päättyy huhtikuussa 2022 esiintymismatkaan. Vastaanottavana
tahona on Salon seurakunnan nuorten oma nimikkolähetti Marika
Lähteenmäki, joka on ollut projektissa alusta asti mukana. Esiintymismatka
suuntautuu Madridiin, joka on tällä hetkellä Marika lähetyskohde.
Projektissa nuoret sitoutuvat käytännön tekemiseen lähetystyössä,
pitkäkestoiseen projektiin sekä toisiinsa. Koronan aiheuttamista haasteista
huolimatta olemme tavanneet nuoria säännöllisesti kolmen viikon välein
marraskuusta 2020 lähtien.
Projektin tavoitteena on opettaa sitoutumista, vastuun ottamista, heittäytymistä
ja omien mukavuusalueiden ulkopuolelle menemistä. Mukana olevat nuoret
ovatkin hyvin erityyppisiä ja eri ikäisiä mikä on valtava rikkaus. Ryhmä on
avoin, ennakkoluuloton ja kannustava. Esiintymismatkalle lähdettäessä
nuorimmat ovat 15-vuotiaita ja vanhimmat 20-vuotiaita.
Mukana olevat nuoret ovat eri puolilta Salon seurakunta; Halikosta, Salon
keskustasta, Muurlasta, Perttelistä ja Kuusjoelta.
Ryhmä valmistaa neljä pienempää ja yhden suuremman miimisesti tapahtuvan
katuteatteriesityksen. Esiintymiset tulevat tapahtumaan puistoissa,
kauppakeskuksissa jne. jokaisena matkapäivänä. Nuoret jakautuvat neljään
pienempään esiintymisryhmään ja jokaisen ryhmän mukana on yksi aikuinen.
Suurempaan esitykseen osallistuu kaikki.
Projektin aikana nuoret ovat sitoutuneet myös keräämään matkaa varten
yhdessä rahaa oman matkansa kustannuksiin. Esimerkiksi keksin myyntiä ja
Uskelan kirkon kesän avoimien ovien päivystystä.
Matkalle lähtee yhteensä 16 nuorta sekä 4 Salon seurakunnan työntekijää:
Maritta Järveläinen, Lea Pistemaa, Sanna Kotiranta sekä Simone Koivisto.
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Salossa 10.1.2022
Ystävällisesti nuorten puolesta
Sanna Kotiranta (044 7745329) ja Maritta Järveläinen
Haettavat avustussummat: Seurolan testamenttirahastosta 1000 eur ja Muurlan
testamenttirahastosta 500 eur
Alueneuvostot ovat käsitelleet anomukset:
Halikon alueneuvosto 10.3.2022
Muurlan alueneuvosto 16.2.2022
Molemmat alueneuvostot puoltavat anomusta, Halikon alueneuvosto toivoo,
että nuoret kävisivät matkan jälkeen kertomassa alueneuvostolle
matkaterveiset.
Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää avustukset Halikon ja Muurlan alueneuvostojen
esityksen mukaan. Seurolan testamenttirahastosta 1000 euroa ja Muurlan
testamenttirahastosta 500 euroa

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

3/2022

21

30.03.2022
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 39

Muut asiat ja ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen
mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.
Iiris Määttänen toi terveiset erityistyöalojen johtokunnasta.
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§ 40
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen
valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35 .
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Leena-Maija Rantala
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 4.4.2022
Riitta Helenius
pöytäkirjan tarkastaja

Marjatta Hyttinen
pöytäkirjan tarkastaja

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 5.4 – 19.4.2022
Salossa __________/___________2022

Leena-Maija Rantala

Pöytäkirja

3/2022

23

30.03.2022
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto
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

28,30,32,33,34,35,36,37,39,40

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

31,38

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

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto
Torikatu 6, 24100 Salo
Torikatu 6, 24100 Salo
salonseurakunta@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 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

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
029 564 2414
turku.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

29

Pöytäkirja

3/2022

25

30.03.2022
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto
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
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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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 €

