Pöytäkirja

5/2022

25.05.2022
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston kokous
Kokousaika

25.05.2022 17:00 - 25.05.2022 18:30

Kokouspaikka

Salo-Uskelan seurakuntatalon keskisali

Osallistujat

x Siivo Jouko
x Helenius Riitta
x Hyttinen Marjatta
x Kankaanpää Karoliina
x Laiho Jari
x Määttänen Iiris
x Peltonen Jorma
x Pölönen Hannu
x Vesa Simo
x Vigg Päivi
x Viitaniemi Annikka

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen
Kirkkoneuvoston jäsen

Vierjoki Antti
Lähdekorpi Matti
Knaapinen Helena
Panttila Eija
Saari Ismo
Kymäläinen Maija
Marjalaakso Jouko
Luoma Ari-Pekka
Haapanen Maarit
Ruostesaari Marja-Leena
Laurila Juha

Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvoston varajäsen
Kirkkoneuvoston varajäsen

x Niinistö Kari
-Hietanen Marika

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

x Hukka Timo
x Fagerström Kai
x Rantala Leena-Maija
x Tuovinen Tuija
x Johansson Markku

Kirkkoherra
Kiinteistöpäällikkö
Toimistopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Henkilöstöpäällikkö
Seurakuntapuutarhuri

Kutsuttuna (§ x)

Pöytäkirja

5/2022

25.05.2022
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

Sisällysluettelo
§ 52 Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto -Kokoustiedot ............................................................... 1
§ 53 Salon ja Martinkosken seurakuntien talousyhteistyö ............................................................ 3
§ 54 Vaaleja koskevat viralliset ilmoitukset .................................................................................. 4
§ 55 Pohjan Voiman tarjous vuokrata seurakunnan maata aurinkoenergian
tuottamiseen ............................................................................................................................... 5
§ 56 Elli Niemisen testamentin vastaanottaminen ........................................................................ 6
§ 57 Määräalan osto .................................................................................................................... 7
§ 58 Maa-alueen myynti ............................................................................................................... 8
§ 59 Henkilöstöasia ....................................................................................................................... 9
§ 60 Henkilöstöasia .......................................................................................................................10
§ 61 Henkilöstöasia .......................................................................................................................11
§ 62 Uuden toimen perustaminen kiinteistötoimen työalalle ........................................................12
§ 63 Valtuuden myöntäminen rakennustoimikunnalle ................................................................ 13
§ 64 OP-Private - asiakkuussopimus Lounaismaan Osuuspankin kanssa. ................................ 14
§ 65 Martinkosken seurakunnan liittäminen Salon seurakuntaan 1.1.2023 ................................ 15
§ 66 Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto - Muut asiat ja ilmoitusasiat ........................................ 16
§ 67 Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto -Kokouksen päättäminen ............................................ 18

Pöytäkirja

5/2022

1

25.05.2022
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 52

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 yksimielisesti kokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Iiris Määttänen ja Jorma
Peltonen
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 30.5.2022 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 31.5.–
14.6.2022 ma–to klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iiris Määttänen ja Jorma Peltonen. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa ma 30.5.2022 klo 13.00 mennessä. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 31.5.–14.6.2022 ma-to
klo 9–13

Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan seuraavin lisäyksin:
62 § Uuden toimen perustaminen kiinteistötoimen työalalle
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63 § Valtuuden myöntäminen rakennustoimikunnalle
64 § Asiakkuussopimus OP Lounaismaan kanssa
65 § Seurakuntaliitos Martinkosken seurakunnan kanssa
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§ 53

Salon ja Martinkosken seurakuntien talousyhteistyö

Diaarinumero

84/02.08.00/2021

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka

Liite

Liite 1, sopimus taloushallinnon hoidosta
Kirkkoneuvosto 5/2021 29.9.2021 70§
Martinkosken seurakunnan talouspäällikön irtisanouduttua elokuussa joutui
seurakunta ennalta-arvaamattomaan tilanteeseen taloushallinnon järjestämiseksi.
Ajankohtaan kuuluu talousarvion laadinta sekä luonnollisesti talouden päivittäinen
hoitaminen sekä esim. palkkojen maksu.
Martinkosken seurakunta ei ole onnistunut saamaan nopealla aikataululla osaavaa
henkilöä korvaamaan irtisanoutunutta talouspäällikköä. Tästä syystä seurakunta on
pyytänyt Salon seurakunnalta tarjousta Martinkosken seurakunnan taloushallinnosta
huolehtimisesta.
Martinkosken kirkkoneuvosto on hyväksynyt Salon seurakunnan tekemän tarjouksen.
Martinkosken taloushallinto pyritään hoitamaan Salossa nykyisillä taloustoimiston
henkilöresursseilla.
Esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan talousyhteistyösopimuksen
Salon seurakunnan ja Martinkosken seurakunnan välillä.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Martinkosken seurakunnan kanssa tehty sopimus taloushallinnon hoidosta
päättyy 31.5.2022. Tuomiokapituli on puoltanut Martinkosken ja Salon
seurakuntaliitosta 1.1.2023 alkaen ja näin on tarkoituksenmukaista jatkaa
sopimusta taloushallinnon hoidosta 31.12.2022 saakka.
Esitys

Kirkkoneuvosto jatkaa talousyhteistyösopimusta Salon ja Martinkosken
seurakunnan välillä 31.12.2022 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Martinkosken kirkkoneuvosto, Turun tuomiokapituli

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 54

Vaaleja koskevat viralliset ilmoitukset

Diaarinumero

10/00.00.00/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Kirkkoneuvosto 1/2022 26.1.2022 5§
Kirkkoneuvoston tulee päättää, missä lehdessä vaaleihin liittyvät viralliset ilmoitukset
ja kuulutukset julkaistaan.
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että vaaleja koskevat viralliset ilmoitukset ja
kuulutukset julkaistaan Salon Seudun Sanomissa, seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla ja seurakunnan verkkosivuilla.
Päätös Esityksen mukaan.

Mikäli seurakuntaliitos tapahtuu, olisi syytä tehdä päätös vaalikuulutusten
julkaisemisesta myös Auranmaan viikkolehdessä. (Vaaleihin on varattu
Martinkosken seurakunnassa määräraha, joten laskutamme tämän vuoden
ylimääräiset kulut sieltä.)
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että mikäli seurakuntaliitos Martinkosken
seurakunnan kanssa toteutuu, vaalikuulutukset julkaistaan Salon seudun
sanomissa , Auranmaan Viikkolehdessä, seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla ja seurakunnan verkkosivuilla.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle

Pöytäkirja
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§ 55

Ehdollinen maanvuokrasopimus Pohjan Voiman tarjous vuokrata seurakunnan
maata aurinkoenergian tuottamiseen

Diaarinumero

45/02.05.00/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka

Liite

Liite 2, Vuokrasopimus
Kirkkoneuvosto 2/2022 23.2.2022 21§
Pohjan Voima on esittänyt tarjouksen, joka koskee n. 60-65 hehtaarin aluetta Salon
seurakunnan omistamasta maa-alueesta Perniöstä (no. 734-619-1-27). Vs.
kiinteistöpäällikkö Markku Johansson ja kirkkoherra Hukka ovat käyneet alustavia
keskusteluja Pohjan Voiman kanssa.
Johansson ja Hukka esittelevät kokouksessa yksityiskohtaisen hankesuunnitelman
sekä tarjouksen vuokrasopimukseksi.
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaa vs.
kiinteistöpäällikkö Markku Johanssonin ja kirkkoherra Hukan jatkamaan yhteistyötä
Pohjan Voiman kanssa kohti tarjouksen hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Lisäksi kirkkoneuvosto
edellyttää että sille toimitetaan selvitys aurinkovoimalahankkeen
ympäristövaikutuksista.

Edellisen kokouksen jälkeen käydyissä neuvotteluissa on käynyt ilmi, että
viranomaiset ovat linjanneet, että hanke tarvitsee suunnittelutarveratkaisun ja
se taasen taustalle ympäristöselvitykset. Näin ollen Pohjan Voima Oy
ehdottaa, että sopimukseen tarkennettiin kohtaa, minkä perusteella sopimus on
irtisanottavissa, jos rakennuslupien edellytyksenä oleva
suunnittelutarveratkaisu ei saa lainvoimaa määräaikaa mennessä. Tämä olisi
heidän mielestään järkevin tapa määritellä riittävät selvitykset, mitkä näin
ollen tulevat viranomaisten vaatimuksista.
Esitys

Kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin ja kirkkoherra
Timo Hukan allekirjoittamaan maanvuokrasopimuksen Pohjan Voiman kanssa
ehdollisena. Vuokrasopimuksen edellytyksenä on 1) että ympäristövaikutukset
on tutkittu ja selvitys mahdollistaa voimalan rakentamisen ja 2) vuokrattava
alue noudattaa vuokrasopimuksessa liitteenä olevaa karttaluonnosta.
Muutokset alueeseen edellyttävät vuokraajan hyväksyntää.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tieto lähetetään Tomi Mäkipelto/Pohjan Voima

Muutoksenhaku

Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.
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§ 56

Elli Niemisen testamentin vastaanottaminen

Diaarinumero

DSAL/53/02.05.03/2018

Esittelijä

Leena-Maija Rantala

Liite

Liite 3, testamentti
Elli Nieminen on 9.1.2017 tekemällään testamentilla testamentannut Salon
seurakunnalle koko omaisuutensa, perukirja-arvo noin 380.000 euroa
käytettäväksi Halikon alueen vanhusten hyväksi.
Elli Nieminen edellyttää testamentissaan, että seurakunta sitoutuu hoitamaan
Halikon hautausmaalla olevaa vanhempiensa ja veljensä hautapaikkaa 30
vuoden ajan siitä lukien, kun hänen kuollessaan voimassaoleva
haudanhoitosopimus päättyy.
Elli Nieminen on kuollut 8.8.2021. Elli Niemisen perunkirjoitus pidettiin
11.5.2022. Kirkkoherra Timo Hukka oli mukana perunkirjoitustilaisuudessa
Salon seurakunnan edustajana. Testamentti on saanut lainvoiman 12.5.2022.
Kirkkoneuvoston pitäisi tehdä päätös testamentin vastaanottamisesta ja siitä
sitoutuuko seurakunta täyttämään testamentin ehdot. Toimistopäällikkö
Rantalan käsityksen mukaan testamentti voidaan ottaa vastaan ja sitoutua
täyttämään sen ehdot. Testamentissa kyseessä olevien hautojen hoidot ovat
tällä hetkellä voimassa vuoteen 2030 saakka. Hautatoimiston arvion mukaan
hoitojen uusiminen vuoteen 2060 saakka maksaa 15.000-20.000 euroa.
Saatu varallisuus on perusteltua rahastoida Elli Niemisen nimeä kantavaan
rahastoon.

Esitys

1. Seurakunta ottaa vastaan Elli Niemisen testamentin ja sitoutuu täyttämään
sen ehdot.
2. Testamentattu varallisuus rahastoidaan Elli Niemisen nimeä kantavaan
rahastoon.
3. Kirkkoneuvosto antaa kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön
johtokunnalle valmisteltavaksi Elli Niemisen testamenttivarojen
käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote Kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön johtokunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 57

Määräalan osto

Diaarinumero

87/03.01.01/2022

Esittelijä

Kai Fagerström

Liite

Liite 4, Myyntitarjous tarjous kiinteistön 734-427-3-9 noin 2000 m2
määräalasta
Teuvo ja Maila Lahtisen kuolinpesä on tehnyt 5000 euron myyntitarjouksen
kiinteistön 734-427-3-9 noin 2000 m2 määräalasta.
Osa ko. määräalasta on ollut vuokralla Salon seurakunnalla ja toiminut
Isokylän emäkirkon hautausmaan pysäköintialueena.

Esitys

Salon seurakunta ostaa Teuvo ja Maila Lahtisen kuolinpesältä kiinteistön 734427-3-9 noin 2000 m2 määräalan myyntitarjouksen mukaisesti hintaan 5000
euroa. Ostaja vastaa tontin lohkoamiskuluista ja kauppakirjan teosta.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja kiinteistöpäällikkö Kai
Fagerströmin allekirjoittamaan kauppakirjan Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 58

Maa-alueen myynti

Diaarinumero

88/03.01.00/2022

Esittelijä

Kai Fagerström

Liite

Liite 5, Ostotarjous kiinteistön 734-682-3-107 noin 850 m2 palstasta.
Jouko Salmi on tehnyt 1000 euron tarjouksen Perttelin Pöytiön kylässä
sijaitsevasta palstasta.
Palsta kuuluu Salon seurakunnan omistamaan kiinteistöön 734-682-3-107 ja
rajoittuu osin hänen omaan 734-682-3-111 kiinteistöön.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy
Perttelin Pöytiön kylässä kiinteistöön 734-682-3-107 kuuluvan noin 850 m2
palstan Jouko Salmelle 1000 euron hintaan. Ostaja vastaan kaikista kauppaan
liittyvistä kuluista.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja kiinteistöpäällikkö Kai
Fagerströmin allekirjoittamaan kauppakirjan Salon seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 62

Uuden toimen perustaminen kiinteistötoimen työalalle

Diaarinumero

DSAL/91/01.01.00/2022

Esittelijä

Kai Fagerström
Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä ja lisätyövoiman saanti on välttämätöntä.

Esitys

Kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikön valmistelemaan
kiinteistöesimiehen toimen perustamista ja velvoittaa hänet tekemään
esityksen asiasta seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 63

Valtuuden myöntäminen rakennustoimikunnalle

Diaarinumero

DSAL/92/00.02.05/2022

Esittelijä

Kai Fagerström
Torikatu 6 seurakuntatalon rakennustyömaalla valmistumisen edetessä tulee
esille rakennusurakkaan kuulumattomia hankintoja . Töiden sujuvuuden
varmistamiseksi hankinnat tulee kilpailuttaa ja hyväksyä nopealla
aikataululla.

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää rakennustoimikunnalle valtuudet kilpailuttaa ja
päättää kokonaisurakkaan kuulumattomat hankinnat. Kirkkoneuvosto
käsittelee hankinnat kootusti jälkikäteen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 64

OP-Private - asiakkuussopimus Lounaismaan Osuuspankin kanssa.

Diaarinumero

DSAL/93/02.03.05/2022

Esittelijä

Timo Hukka
Kirkkoneuvosto on keväällä 2021 keskustellut UB Pankkiiriliikkeessä olevien
hautainhoitorahaston sijoitusten hajauttamista kahdelle eri varainhoitajalle.
Tämän jälkeen on Lounaismaan Osuuspankin kanssa neuvoteltu
sijoitusasiakkuudesta.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää solmia Lounaismaan Osuuspankin kanssa OP-Private
-asiakkuussopimus ja sijoituskonsultointi/omaisuudenhoitosopimus sekä niihin
liittyvät säilytys- ja tilisopimukset. Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa
kirkkoherra Timo Hukan allekirjoittamaan sijoittamiseen liittyvät sopimukset
pankin OP Private-yhsikön kanssa, sopimaan OP Private palvelun hinnasta ja
palkkioista sekä sopimaan muista sijoituspalvelun ehdoista ja rajoituksesta.
Sijoituksissa tulee noudattaa kirkkoneuvoston vahvistamaa sijoitusstrategiaa.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan vastaamaan pankin
selonottovelvollisuuden täyttämiseksi esittämiin kysymyksiin, antamaan
tietoja seurakunnan sijoitustoiminnan tavoitteista ja taloudellisesta asemasta,
vastaamaan omasta puolestaan sijoituskokemusta ja -tietämystä koskeviin
kysymyksiin sekä antamaan pankille muut sijoitustoiminnan ja
pankkiasioinnin kannalta tarvittavat tiedot. Lisäksi hänet valtuutettiin saamaan
tietoja seurakunnan arvo-osuus- ja pankkitileistä, säilytyksistä, sijoitusrahastoosuuksista, säästöhenkivakuutuksista ja kapitalisaatiosopimuksista sekä muista
omistuksista sekä vastaanottamaan sijoitustoiminnan raportointi.
Lisäksi kirkkoherra Timo Hukka valtuutetaan ostamaan ja myymään
sijoittajaprofiilin mukaisesti sijoitusrahastoja, osakkeita, joukkovelkakirjoja ja
muita rahoitusvälineitä.
Lisäksi valtuutetaan kirkkoherra Timo Hukka avaamaan Yrityksen
sijoitusratkaisu/OP-sijoitussopimus/Yrityksen yksilöllinen sijoitussopimus,
päättämään sijoittajaprofiilin ja kirkkoneuvoston vahvistaman
sijoitusstrategian mukaisesti sopimusten sijoituskohteista sekä antamaan
määräyksiä säästöjen siirtämisestä eri sijoituskohteisiin. Valtuutetulla on myös
oikeus takaisinnostaa sopimusten säästöt.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Lounaismaan Osuuspankki

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 65

Martinkosken seurakunnan liittäminen Salon seurakuntaan 1.1.2023

Diaarinumero

59/00.01.00/2022

Esittelijä

Timo Hukka
Kirkkohallituksen täysistunto on tänään 25.5.2022 hyväksynyt Martinkosken
ja Salon seurakuntien aloitteen seurakuntaliitoksesta. Martinkosken seurakunta
lakkautetaan 31.12.2022 ja se liitetään Salon seurakuntaan 1.1.2023 lukien
niin, että laajentuvan seurakunnan alueena on Marttilan, Kosken Tl ja Salon
kuntien alueet. Laajentuvan seurakunnan nimi on Salon seurakunta.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 66

Muut asiat ja ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen
mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.

Merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalla 1.1-24.5.2022

Pöytäkirja
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§ 67
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen
valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30
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 30.5.2022

Iiris Määttänen
pöytäkirjan tarkastaja

Jorma Peltonen
pöytäkirjan tarkastaja

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 31.5.-14.6.2022
Salossa _____/________2022

Leena-Maija Rantala
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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
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
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
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

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

Pöytäkirja
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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 €

