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§ 68

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 Hannu Pölönen ja Simo Vesa.
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 29.8.2022 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30.8.–
13.9.2022 ma–to klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Pölönen ja Simo Vesa. Pöytäkirja
tarkastetaan 29.8.2022 klo 13 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 30.8.–
13.9.2022 ma–to klo 9–13.
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Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
§ 83 Muut asiat ja ilmoitusasiat käsitellään seuraavat asiat:
Kirkkoherranviraston nimen muuttaminen seurakuntatoimistoksi
Pitkäaikaisten luottamushenkilöiden muistamiskäytäntö
Suomen Lähetysseuran lähetysjuhla 2023 Salossa
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§ 69

Kirkkovaltuuston varajäsenen kutsuminen kirkkovaltuuston jäseneksi,
kirkkoneuvoston täydentäminen sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
nimeäminen

Diaarinumero

102/00.00.01/2022

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Kirkkolaki VI osa 23 luku 7§ 2. mom: Jos seurakuntavaaleilla… valittu
luottamushenkilö kuolee,… hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai
varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Siivon
menehdyttyä tulee kirkkovaltuuston kutsua jäseneksi varajäsen Hannu
Lindström. Kirkkovaltuuston tulee täydentää kirkkoneuvostoa sekä nimetä
sille varapuheenjohtaja.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1) kutsuu kirkkovaltuuston
jäseneksi Hannu Lindströmin, 2) täydentää kirkkoneuvostoa yhdellä jäsenellä,
sekä 3) nimeää kirkkoneuvostolle uuden varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 70

Nuorten vaikuttajaryhmän asettaminen

Diaarinumero

105/00.01.00/2022

Esittelijä

Kirkkoherra Timo Hukka
Kasvatustyön johtokunta päätti kokouksessaan 13.4.2022 seuraavaa:
”Salon seurakuntaan on perustettu 9.11.2021 nuorten vaikuttajaryhmä.
Perustamiskokouksessa olivat paikalla Neria Oranta, Henri Hanhimäki ja Diana
Raduly-Backa. He laativat ryhmälle toimintaohjeen. Nuorten vaikuttajaryhmä esittää,
että kirkkoneuvosto hyväksyy nuorten vaikuttajaryhmän toimintaohjeen ja
olemassaolon. Nuorten vaikuttajaryhmä toimii yhteistyössä kasvatuksen johtokunnan
kanssa. Kasvatuksen johtokunta päätti ehdottaa nuorten vaikuttaryhmän perustamista
esitetyssä muodossa ja vie asian edelleen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.”
Kirkkoneuvosto lähetti asian takaisin käsiteltäväksi, jotta vaikuttajaryhmän asema
seurakunnan organisaatiossa selkiytyisi. Kasvatustyön johtokunta lisäsi esitykseensä
yhteistyön kasvatustyön johtokunnan kanssa.

Esitys

Kirkkoneuvosto asettaa vaikuttajaryhmän johtokunnan esityksen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 71

Vuoden 2023 kirkolisveroprosentti

Diaarinumero

DSAL/37/02.01.00/2018

Esittelijä

Leena-Maija Rantala
Kirkkolain 15. luvun 2§:n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista
0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Salon seurakunnan tuloveroprosentti on
vuodesta 2014 alkaen ollut 1,40
Kirkollisverokertymät 2017-2021
vuosi
2017
2018
2019
2020
2021

kirkollisverotulot
8 446 223,00 €
7 766 383,00 €
8 029 495,00 €
8 300 761,00 €
8 456 327,00 €

Vuonna 2023 Suomessa toteutetaan verouudistus, jossa kuntien verotuloja
siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi.
Verouudistuksen myötä valtiovarainministeriö arvioi kirkollisveron tuoton
kasvavan noin 54 M€, elleivät seurakunnat alenna veroprosenttejaan.
Valtiovarainministerö on laatinut seurakuntakohtaisen laskelman siitä, miten
verouudistus vaikuttaa jokaisen seurakunnan verokertymään. Salon
seurakunnan arvioitu kasvu olisi 0,08 prosenttiyksikköä. Kirkkolain mukaan
kirkollisveroprosentti määrätään 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella, minkä
johdosta pienin mahdollinen veroprosentin alentaminen on 0,05
prosenttiyksikköä.
Valtiovarainministeriön ja Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti Salon
seurakunnan olisi alennettava vuoden 2023 kirkollisveroprosenttiaan 0,05
prosenttiyksikköä niin, että tuloveroprosentti olisi 1,35.
Kirkkohallitus on julkaissut aiheesta yleiskirjeen, jossa ohjeistetaan mm:
Kirkkohallitus kehottaa seurakuntatalouksia tarkastelemaan
kirkollisveroprosenttiaan VM:m alentamispainetaulukko huomioiden, ja
päättämään veroprosentistaan niin, että verouudistus olisi lain tavoitteen
mukaisesti neutraali myös kirkkoon kuuluvien näkökulmasta.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan vuoden
2023 kirkollisveroprosentiksi päätetään 1,35.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 72

Vuoden 2023 talousarvioraami ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja
taloussuunnittelun ohjeet

Diaarinumero

110/02.00.01/2022

Esittelijä

Leena-Maija Rantala

Liite

Vuosien 2023 – 2025 toiminta- ja taloussuunnittelun ohjeet
Kirkkovaltuustolle esitetään VVM:n ohjeen mukaan veroprosentin alentamista
0,05 prosenttiyksiköllä. Talousarvion raamiin on huomioitu tämä alennus.
Verotulojen laskentaan on myös huomioitu Martinkosken seurakunnan alueen
veroprosentin lasku 0,55 prosenttiyksikköä. (1,9%-1,35%)
Talousarvioraami on laadittu laskemalla yhteen Martinkosken ja Salon
seurakuntien talousarviot vuodelle 2022 sekä tilinpäätökset vuodelta 2021.
Lukuja on verrattu keskenään ja myös kuluvan vuoden toteutuneisiin lukuihin.
Näin saatujen tietojen pohjalta on pyritty ennakoimaan hintojen nousua ja
laadittu vuoden 2023 talousarvioraami.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää vuoden 2023 talousarvioraamin ja antaa toiminta- ja
taloussuunnittelun ohjeet liitteen mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 73

Alueneuvoston johtosäännön tarkistaminen

Diaarinumero

103/00.01.00/2022

Esittelijä

Kirkkoherra Timo Hukka
Alueneuvostojen johtosääntöä on tarkistettu viimeksi 6.9.2017. Yhdistyneen
seurakunnan organisaatio kehittyy käytännön tarpeiden mukaisesti, mistä
syystä myös johtosäännöt on tarpeen muokata vastaamaan vallitsevia
käytäntöjä.
Nykyisen johtosäännön mukaan alueneuvostot asettaa kirkkovaltuusto, mikä
aiheuttaa alueneuvostojen työskentelyyn hallinnollista kuormitusta, joka on
tarpeetonta alueneuvostojen toiminnan kannalta.
Jos alueneuvostot sen sijaan asettaa kirkkoneuvosto, ei alueneuvostoja koske
kaikki samat muodollisuussäädökset kuin johtokuntia. Nämä kirkkolain
mukaiset säädökset edellkytetään vain luottamuselimiltä, jotka ovat
budjettivastuussa.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy alueneuvostojen
johtosääntöön seuraavat muutokset: 1 §: kirkkovaltuuston tilalle
kirkkoneuvosto, 2 §: tehtäväluettelosta poistetaan maininnat talousarviosta, 3
§: läsnäolo- ja puheoikeus, poistetaan talousjohtaja ja tilalle asetetaan
taloustoimiston toimistopäällikkö, 4 §: poistetaan maininnat kirkkolaista.
Lisätään sihteerin tehtäviin kokousmuistion pitäminen. 5 §: poistetaan
päätöksiä koskeva muutoksenhakumahdollisuus.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 74

Työterveyshuoltopalveluiden hankinta

Diaarinumero

98/02.06.01/2022

Esittelijä

Henkilöstöpäällikkö Tuija Tuovinen

Hankinnan tarve
Hankintayksikkö pyysi tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta:
 Työterveyshuollon lakisääteiset ja ennalta ehkäisevät palvelut
 Osa työterveyshuollon vapaaehtoisista palveluista
Julkisia hankintoja koskevat säännökset ja sovellettu hankintamenettely
Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista 1397/2016.
Menettelytapana on: EU-kynnysarvon ylittävä avoin menettely.
Tarjouskilpailun vaiheet
Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa
(www.hankintailmoitukset.fi) 29.5.2022 ja tarjousasiakirjat asetettiin saataville
sähköisesti ilmoituksen yhteyteen.
Toimittajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä hankinnasta 9.6.2022 asti.
Saadut kysymykset vastauksineen julkaistiin anonyymisti HILMA-palvelussa.
Tarjouspyyntöön tehtiin kysymysajan ajan jälkeen vähäisiä tarkennuksia ja
hankinnasta julkaistiin korjausilmoitus HILMA-palvelussa 15.6.2022.
Tarjoukset piti jättää HILMA-palvelussa 30.6.2022 klo 10.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:
 Mehiläinen Oy
 Pihlajalinna Terveys Oy
 Suomen Terveystalo Oy
Hankintayksikkö tarkisti tarjouspyynnössä asetettujen vaatimuksien
täyttymisen. Toimittajat täyttivät tarjoajille asetetut kelpoisuusehdot ja annetut
tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
Tarjousten vertailu
Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti tarjouskilpailussa sovellettiin
seuraavia vertailuperusteita: hankintayksikkö valitsee toimittajaksi
kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi katsomansa ratkaisun, joka muodostuu
yhden tarjoajan kokonaisuudesta.
Kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu muodostuu vähimmäisvaatimukset
täyttävien tarjousten pisteytystaulukossa (Liite 1) suoritetun laatu- ja
kustannusvertailun perusteella. Painotusperusteet on ilmoitettu
pisteytystaulukossa.
Tarjousten vertailun tulokset
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Tarjoukset vertailtiin edellä mainituin vertailukriteerein ja vertailun perusteella
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki
Pihlajalinna Terveys Oy.
Tarjousten vertailu ja pisteiden perustelut esitetään päätöksen liitteenä 1.
Hankintaprosessissa avustamassa on ollut konsulttitoimisto Learnpoint Oy.
Esitys

Työterveyspalvelut hankitaan kokonaisedullisimman tarjouksen tehneeltä
Pihlajalinna Terveys Oy:ltä. Palvelun toimittamisen valmistelu alkaa, kun
hankintasopimus on allekirjoitettu.
Sopimusaika on neljä (4) vuotta.
Tällä hankintapäätöksellä ei synny sopimusta hankintayksikön ja tarjoajan
välille. Osapuolien välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta,
kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet erillisen puitesopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään sähköisesti tarjouskilpailun asianosaisille.

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus markkinaoikeuteen
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§ 75

Määräaikainen diakonian viranhaltijan palkkaaminen

Diaarinumero

100/01.01.01/2022

Esittelijä

Henkilöstöpäällikkö Tuija Tuovinen
Salon seurakunta on saanut vuosien aikana mittavia testamenttilahjoituksia.
Testamenttirahastojen turvin on tänä kesänä palkattu kesätyöntekijän Halikon
alueelle vanhustyöhön. Tätä tehtävää on 1.5.2022 lähtien hoitanut diakonissa
Laura Yliluoma. Hän on osoittanut tehtävään erityistä osaamista ja
sitoutumista.
Testamentin lahjoittajien tahdon mukaisesti tuotto ja lahjoitusvarat tulee ohjata
vanhuksille Halikon alueella. Kun palkkaamme testamenttivaroilla tekijän, on
mahdollista käyttää hänen työpanoksensa kokonaan Halikon alueen
vanhustyöhön.

Esitys

Palkataan määräaikainen diakoniatyöntekijä Halikon vanhustyöhön kolmeksi
vuodeksi. Tehtävään valitaan Diakonissa (YAMK) Laura Yliluoma

1.9.2022 alkaen.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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Henkilöstöasia
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§ 77

Henkilöstöasia

6/2022

12

Pöytäkirja

24.08.2022
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto
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Henkilöstöasia

6/2022

14

Pöytäkirja

6/2022

15

24.08.2022
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 80

Kiinteistömestarin toimen perustaminen

Diaarinumero

DSAL/91/01.01.00/2022

Esittelijä

Kai Fagerström

Liite

kiinteistömestarin tehtävänkuva ja Salon seurakunnan kiinteistö- ja
hautatoimen organisaatiokaavio
(Kirkkoneuvosto 25.5.2022 62§)
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

Kiinteistöpäällikön hallinnollinen työ on lisääntynyt merkittävästi viime
vuosina. Martinkosken liittyminen Salon seurakuntaan lisää entisestään
kiinteistöpäällikön työmäärää.
Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöistä huolehtiminen edellyttää
lisäresursseja kiinteistötoimeen.
Esitys

Salon seurakuntaan perustetaan kiinteistömestarin toimi. Kiinteistömestarin
toimi julistetaan haettavaksi 01.10.2022 lähtien.
Kiinteistömestarin tehtävänä on huolehtia omalta osaltaan kiinteistöpäällikön
alaisuudessa Salon seurakunnan kiinteistöjen ja kiinteistöautomaation
kunnossapitoon liittyvistä tehtävistä koko seurakunnan alueella.
Kiinteistömestarin tehtävät sijoitetaan kirkon yleisen virka- ja
työehtosopimuksen vaativuusryhmään 601.
Kirkkoneuvosto nimittää työryhmän haastattelemaan hakijoita ja antamaan
kirkkoneuvostolle lausunnon hakijoista toimen täyttämistä varten.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Haastattelutyöryhmään
valittiin seuraavat henkilöt: Jouko Marjalaakso, Kai Fagerström, Markku
Johansson ja Tuija Tuovinen.
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Muutoksenhaku
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§ 81

Hiilineutraalisuusavustuksen hakeminen Suomusjärven seurakuntakeskuksen ja
Helisnummen kappelin öljylämmityksen vaihtamiseksi maalämpöön

Diaarinumero

111/03.03.03/2022

Esittelijä

Kai Fagerström
Kirkkohallitus myöntää hiilineutraalisuusavustuksia seurakunnille.
Avustushakemuksen liitteeksi tarvitaan seurakunnan toimivaltaisen elimen
lainvoimainen päätös.
DI Tero Viander LVI- ja Energiatekniikka Viander Oy:stä on tehnyt raportit,
jossa selitetään lämmitystavan muutoksen vaikutukset, sekä laskenut
muutostöiden kustannukset. Kokonaiskustannukset ovat 280 000 €.
Hankkeisiin on varattu 180 000 € vuoden 2022 talousarvioon tarvittava 100
000 € varataan vuoden 2023 talousarvioon.

Esitys

Salon seurakunta hakee Kirkkohallitukselta hiilineutraalisuusavustusta
Suomusjärven seurakuntakeskuksen ja Helisnummen kappelin
öljylämmityksen vaihtamiseksi maalämpöön

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 82

Palvelusvuosipalkitseminen

Diaarinumero

101/01.02.04/2022

Esittelijä

Henkilöstöpäällikkö Tuija Tuovinen
Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 18.5.2022 hyväksynyt liitteenä olevan
palvelusvuosipalkitsemisen, jonka mukaan ensimmäisen kerran palkintaan 10
vuodesta ja sen jälkeen kymmenen vuoden välein 50 vuoteen asti.

Esitys

Tästä vuodesta alkaen henkilökuntaa palkitaan kertyneistä työvuosista
yhteistyötoimikunnan ehdotuksen mukaan. Taannehtivasti palkitaan vain ne,
joilla on 40 vuotta täyttynyt jo aiempina vuosina, koska 50 vuotta ei
todennäköisesti ehdi täyttyä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 83

Muut asiat ja ilmoitusasiat

1. Luottamushenkilöiden muistaminen valtuustokauden viimeisessä kokouksessa
seurakuntatyön ansiomerkillä.
Palvelusvuosiin otetaan huomioon seurakuntaliitosten jälkeinen aika Salon
seurakunnassa.
2. Kirkkoneuvosto päätti muuttaa kirkkoherranviraston seurakuntatoimistoksi.
3. Suomen Lähetysseuran vuoden 2023 Länsi-Suomen alueen lähetysjuhla on Salossa.
4. Uuden seurakuntatalon rakentaminen etenee aikataulussa. Tämän hetken tiedon mukaan
rakennus on valmis maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Pöytäkirja
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§ 84
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

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 29.8.2022
Hannu Pölönen
pöytäkirjan tarkastaja

Simo Vesa
pöytäkirjan tarkastaja

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 29.8 – 12.9.2022.
Salossa ______/______2022

Leena-Maija Rantala

Pöytäkirja
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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

68,69,71,73,74,84

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

70,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83

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

74

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
70,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83

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 €

