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§ 86

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

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Jari Laiho ja Iiris Määttänen.
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 29.11.2021 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.11.–
13.12.2021 ma–to klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Laiho ja Jorma Peltonen. Pöytäkirja tarkastetaan
kirkkoherranvirastossa 29.11.2021 klo 13.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30.11.–14.12.2021 ma–to klo 9–
13.
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Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin:
96§ Haastattelutyöryhmän nimeäminen henkilöstöpäällikön valintaa varten
97§ Kappalaisen viran lakkauttaminen
98§ Muusikon viran perustaminen 5 vuoden määräajaksi.
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§ 87

Seurakuntasanomat-lehden hankintasopimus vuodelle 2022

Diaarinumero

111/00.02.07/2021

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Seurakuntasanomien taitto, painatus ja jakelu hankittiin vuodeksi 2021 määräaikaisella
sopimuksella Salon Seudun Sanomat Oy:ltä. Myös uusi sopimus on tarkoituksenmukaista
tehdä vain vuodeksi kerrallaan. Hankintaan sovelletaan kohdennettua hankintamenettelyä,
koska hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon.
Lehden hankinnasta vuodeksi 2022 on neuvoteltu alustava sopimus Salon Seudun Sanomien
kanssa. Sopimus sisältää Seurakuntasanomien vuonna 2022 ilmestyvien 6 (kuuden)
numeron taiton, painatuksen Salon Lehtitehtaalla ja jakelun pääosin Varsinais-Suomen
tietojakelun ja osittain postin välityksellä.
Hankinnan kustannukset säilyvät vuoden 2021 tasolla.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Seurakuntasanomien taitto, painatus ja jakelu
vuodeksi 2022 hankitaan Salon Seudun Sanomat Oy:ltä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tiedoksi Salon Seudun Sanomat Oy

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

7/2021

4

24.11.2021
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 88

Suorituslisän maksaminen ajalle 1.1-31.12.2022

Diaarinumero

113/01.02.00/2021

Esittelijä
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan seurakunnissa on otettu käyttöön
suorituslisä, jonka ensimmäinen arviointijakso on ollut vuosi 2019.
Suorituslisää on maksettu 1.1.2020 lukien. Salon seurakunnassa esimiehet ovat
käyneet alaistensa kanssa keväällä tavoitekeskustelut ja syksyllä
arviointikeskustelut, jotka perustuvat kirkkoneuvostossa hyväksyttyihin
arviointikriteereihin.
Arviointia varten käytössä on sähköinen KirkkoHR-ohjelmiston lomakepohja.
Suorituslisä maksetaan määräaikaisena vuodeksi kerrallaan ja arviointikriteerit
päätetään kullekin vuodelle. Vuonna 2022 maksettava suorituslisä arvioitiin
vielä entisin perustein. v. 2023 arviointikriteerien sopimiseksi on käyty
paikallisneuvottelut pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa.
Neuvottelujen tuloksena suorituslisäperusteisiin on tehty pieniä tarkennuksia
ja arviointiasteikko tulee olemaan 5-portainen.
Suorituslisän tulee olla vähintään 1,1 % yleiseen palkkausjärjestelmään
kuuluvan henkilöstön peruspalkoista, jotka on varattu vuoden 2022
talousarvioon. Salon seurakunnassa vuoden 2022 suorituslisiin on käytettävä
52.799 euroa. Kirkkoherra ja toimistopäällikkö ovat käsitelleet tehdyt
arvioinnit tasavertaisuuden ja yhdenmukaisuuden toteutumiseksi.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että suorituslisän arviointikriteerit vuodelle 2022 ovat
samat kuin 2021. Suorituslisää maksetaan arviointiasteikon 2,46 mukaisesti 30
henkilölle kullekin 150 euroa/kk

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tieto lähetetään Heli Leino

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 89

Rukoushuoneyhdistysten avustukset vuonna 2021

Diaarinumero

DSAL/105/04.02.00/2021

(Aluetyön neuvottelukunta 28.10.2021)
Esittelijä

Miika Rosendahl

Salon seurakunta on tukenut vuosittain alueellaan toimivia rukoushuoneyhdistyksiä. Näitä
ovat Kaukurin rukoushuoneyhdistys ry, Perniön Ylikulman Rukoushuoneyhdistys ry ja
Alikulman rukoushuoneyhdistys sekä Vaskion Kirkkoyhdistys ry.
Esitys

Ehdotan, että aluetyön neuvottelukunta esittää kirkkoneuvostolle avustusten
myöntämistä rukoushuoneyhdistyksille seuraavasti:

Saapuneen anomuksen perusteella:
Kaukurin rukoushuoneyhdistys ry
Ilman eri anomusta:
Alikulman rukoushuoneyhdistys 1330€
Perniön Ylikulman rukoushuoneyhdistys ry
Vaskion Kirkkoyhdistys ry

1330€

(v. 2020 1330€)

(v. 2020 1330€)
1330€
9500€

(v. 2020 1330€)
(v. 2020 9500€)

ja että avustukset maksetaan yhdistyksille niitten toimitettua taloustoimistoon vuoden 2020
tilinpäätöksen.
Päätös

Korjattiin esityslistan tiedoissa ollut virheellinen nimi ”Vaskion kirkon
kannatusyhdistys ry.” yhdistyksen uuden käytännön mukaiseksi (Vaskion
kirkkoyhdistys ry.).
Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle avustusten maksamista esitetyn
mukaisesti.

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää avustukset esitetyn mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 90

Poistosuunnitelman muutos

Diaarinumero

114/02.00.00/2021

Esittelijä

Leena-Maija Rantala
Investointien hankintamenot aktivoidaan taseeseen pysyviin vastaaviin ja ne
kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina
poistoina.
Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman
mukaan tehtäviä poistoja, jotka seurakunta tekee käyttöomaisuudestaan
tilikauden tuloksesta riippumatta. Poistoperusteina on hankintamenon lisäksi
arvioitu taloudellinen pitoaika.
Kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet ja päättää taseen
pysyviin vastaaviin aktivoitavien euromääräiset rajat. Poistosuunnitelmaa
arvioitaessa on hyvä kiinnittää erityistä huomiota rahamäärältään suurimpien
hyödykkeiden ja hyödykeryhmien oikean poistoajan ja -menetelmän
löytämiseen olennaisuuden periaatetta noudattaen.
Pysyviin vastaaviin sisällytetään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä
pitkäaikaiset sijoitukset, jotka on hankittu seurakunnan toiminnan
mahdollistamiseksi. Pysyviin vastaaviin aktivoidaan hyödykkeet, jotka
vaikuttavat tuotannontekijöinä useana tilikautena. Seurakuntataloudessa
tuotannontekijöiden hankinnan tarkoituksena on useimmiten palvelujen
tuottaminen.
Osakkeiden ja osuuksien sekä muiden pitkäaikaisten
hankintamenoista ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja.

sijoitusten

Investointimenot, jotka on aktivoitu taseeseen, tulee poistaa vaikutusaikanaan.
Vaikutusajalla tarkoitetaan taloudellista pitoaikaa. Taloudellinen pitoaika on
yleensä lyhyempi kuin hyödykkeen tekninen pitoaika. Aktivoitujen
hankkeiden tai hankeryhmien hankintameno jaksotetaan poistoina
tuloslaskelman kuluksi taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan
päätyttyä hankintameno on useimmiten kokonaan poistettu. Taseeseen
aktivoitu investointi poistetaan loppuun poistoaikana, jäännösarvoa ei jätetä.
Poistoajan pituus vaikuttaa merkittävästi tilikauden tulokseen ja taseen
osoittamaan taloudelliseen asemaan. Pitkä poistoaika tuottaa paremman
tilikauden tuloksen ja pääoman kuin lyhyt poistoaika. Toisaalta
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seurakuntatalouden ei pidä siirtää taloudellisia rasitteita poistojen muodossa
tulevina vuosikymmeninä maksettavaksi pidentämällä tarpeettomasti
poistoaikoja. Epävarmuus taloudellisen tilanteen pysymisestä vahvana ja
suuret investointitarpeet lähitulevaisuudessa puoltavat seurakuntataloudessa
lyhyehköjen poistoaikojen käyttöä. Tilinpäätöksen laatimisohjeen mukaan
”tilikauden tulos ei anna todellista kuvaa seurakunnan talouden tilassa, jos
poistot ovat toiminta- ja taloussuunnitelmakautta pidemmällä ajanjaksolla
huomattavasti investointeja pienemmät”.
Esityslistan liitteenä on poistosuunnitelma, jossa on esitetty nykyinen
poistosuunnitelma
ja
esitys
uudeksi
poistosuunnitelmaksi
sekä
kirkkohallituksen päivitetty suositus poistoajoiksi.
Esitys

1. esittää kirkkovaltuustolle, että 1.1.2021 alkaen poistosuunnitelmaksi
vahvistetaan liitteen mukainen poistosuunnitelma.
2. esittää kirkkovaltuustolle, että aktivointirajaksi vahvistetaan 10 000 euroa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

7/2021

8

24.11.2021
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 91

Kolehtisuunnitelma vuodelle 2022

Diaarinumero

112/00.02.07/2021

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Kolehtisuunnitelmassa on otettu huomioon kirkkohallituksen määräämät
viralliset kolehdit, hiippakunnalliset tuomiokapitulin määräämät
kolehtikohteet sekä vapaat kolehdit ottaen huomioon seurakunnan
lähetyskohteet sopimusten mukaan sekä muut seurakunnan avustuskohteet.
Pöytäkirjaan liitteeksi tuleva kolehtiluettelo on nähtävänä kirkkoneuvoston
kokouksessa.

Esitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman vuodelle 2022

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

7/2021

9

24.11.2021
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 92

Teleliikenteen ja -laitteiden kilpailutus

Diaarinumero

115/02.06.01/2021

Esittelijä

Leena-Maija Rantala
Salon seurakunnan teleliikenteen kilpailutus on tehty viimeksi vuonna 2015.
Sopimus on päättynyt 30.6.2019. Sopimus on jatkunut sen jälkeen toistaiseksi
voimassa olevana.
Seurakunnan liittyminen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen on tuonut
tarvetta muuttaa puhelinvaihdepalveluja. Sopimus on muutoinkin osittain
vanhentunut ja alalla on ollut paljon muutoksia sopimuskauden aikana.
Puhelimessa käytetään enenevissä määrin dataliikennettä, mm. sähköinen
kalenteri, sähköposti, erilaiset sovellukset (smartum, omaterveys,
yritysportaali). Tämän vuoksi olisi myös hyvä kilpailuttaa laitehankinnat
samassa yhteydessä niin, että laitteeseen on valmiiksi asennettuna kaikki
tarvittavat sovellukset.
Hankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista sekä seurakunnan
omia sääntöjä ja ohjeita. Hankintojen kilpailuttaminen on ohjeistettu
hankintalaissa.
Hankintalaki määrittelee, miten julkisessa tarjouskilpailussa on meneteltävä.
Laissa on omat säännöksensä muun muassa hankintasopimuksesta,
hankintojen valvonnasta, asianosaisen oikeussuojakeinoista sekä
hankintayksikön oikeudesta tietojen saantiin.
Hankintalain tavoitteena on ”tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää
laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata
yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita,
palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.”
Nykykustannus teleliikenteessä on 30.000 eur/v ja laitteissa 8.000 eur/v
Kilpailutusprosessi vaatii asiantuntijan käyttöä. Liitteenä kuvaus projektin
läpiviennistä.
Salon seurakunnan kilpailutuksia aiemmin hoitaneelta Learnpoint Oy:ltä on
saatu tarjous kilpailutuksesta, yhteensä 11.500 eur (alv 0)
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Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Learnpoint Oy:n tarjouksen 11 500, alv 0, ja
valtuuttaa tämän hoitamaan teleliikenteen ja -laitteiden kilpailutuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 93

Työterveyshuollon kilpailuttaminen, kilpailuttajan valinta

Diaarinumero

116/01.04.02/2021

Esittelijä

Leena-Maija Rantala
Salon seurakunnan työterveyshuoltopalvelujen kilpailutus on tehty viimeksi
vuonna 2015 ja sopimus (3+2 vuotta) on lähtenyt vuoden 2016 alusta.
Nykyinen toimittaja on Terveystalo.
Kustannukset vuositasolla ovat 120.000 euroa tällä hetkellä.
Kilpailutukseen sovelletaan hankintalakia ja kilpailutusprosessi vaatii
asiantuntijan käyttöä. Liitteenä kuvaus projektin läpiviennistä.

Salon seurakunnan kilpailutuksia aiemmin hoitaneelta Learnpoint Oy:ltä on
saatu tarjous kilpailutuksesta, yhteensä 13.500 eur (alv 0)
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää kilpailuttaa työterveyshuollon palvelun ja hyväksyy
Learnpoint Oy:n tarjouksen 13 500 eur (alv 0) sekä valtuuttaa tämän
hoitamaan kilpailutuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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Henkilöstöasia
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§ 95

Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 ja talousarvio 2022

Diaarinumero

118/02.00.01/2021

Esittelijä

Leena-Maija Rantala
Liitteenä Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2022–2024 ja talousarvio vuodelle 2022
Seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvio on esitetty erillisenä laskelmana
seurakunnan vuoden 2022 talousarvion yhteydessä.
Seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,4 mukaan.
Salon seurakunta on arvioinut saavansa vuonna 2022 kirkollisverotuloja 8,4
miljoonaa euroa. Valtionosuuden määrä vahvistetaan vuosittain kunnan
asukasmäärän perusteella. Ensi vuonna summa on noin 1 milj. euroa.
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022.
Sopimuksen mukaan palkkoihin on varattu 0,5 %. Uuden sopimuskauden
korotuksia ei tässä vaiheessa ole pystytty tarkasti arvioimaan, Talousarviossa
on kuitenkin huomioitu 1,1% ylimääräinen korotus. Lomarahat ja suorituslisät
on arvioitu sopimuksen mukaisina.
Seuraavien vuosien suurin investointi on Kirkkokadun seurakuntatalon
rakentaminen, johon on vuonna 2022 varattu 7 milj. euroa ja seuraavana
vuonna 4 milj. euroa. Investointihankkeiden lisäksi seurakunta käyttää noin
300.000 euroa alueiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon.
Tällä pyritään varmistamaan seurakunnan tilojen säilyminen
tulevaisuudessakin toimintakuntoisina.
Talousarvio on 2179 euroa ylijäämäinen, vuosikate osoittaa 1 020 152 euron
ylijäämää. Seurakunnan taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino.
Mikäli vuosikate on negatiivinen tai ei riitä kattamaan investointeja, on
seurakunnan laadittava tasapainotuksen suunnitelma, joka yltää vähintään
kolmen vuoden päähän. Suunnittelussa otetaan huomioon seurakunnan
nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Salon seurakunnan tase on vahva, edellisten
kausien ylijäämää on kertynyt 27,2 milj euroa. Seurakunnassa voidaan tämän
puskurin turvin lähteä edelleen suunnittelemaan strategiaa, joka pidemmällä
aikavälillä ottaa huomioon jäsenmäärän ja verotulojen ennustetun
vähenemisen.
Johto- ja neuvottelukunnat ovat käsitelleet yhdessä valmistellun talousarvion.
Toimistopäällikön valmistelema talousarvio pohjautuu johtokuntien esityksiin.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Salon seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman 2022–2024 ja talousarvion vuodelle 2022 ja antaa sen
edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
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Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi Salon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman
2022–2024 ja talousarvion vuodelle 2022 seuraavin muutoksin
Kirkkoneuvosto päätti lisätä perheneuvonnan määrärahaa 50 000 eurolla.
Sama summa arvioidaan lisää verotuloja, joten talousarviovuoden ylijäämäksi
muodostuu edelleen 2179 euroa. Lisäksi tekstiosaan tehdään pieniä korjauksia.
Kirkkoneuvosto päätti antaa talousarvion 2022 ja toiminta – ja
taloussuunnitelman 2023 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 96

Haastattelutyöryhmän nimeäminen henkilöstöpäällikön valintaa varten

Diaarinumero

DSAL/35/01.01.01/2018

Esittelijä

Timo Hukka
Henkilöstötyöryhmä on valmistellut henkilöstöpäällikön viran aukijulistamista
siten, että viran hakuaika on tammikuussa 2022. Kirkkoneuvosto valitsee
hakijoiden haastattelijat.

Esitys

Kirkkoneuvosto nimeää henkilöstötyöryhmän suorittamaan
henkilöstöpäällikön viran hakijoiden haastattelut.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 97

Kappalaisen viran lakkauttaminen

Diaarinumero

123/01.01.00/2021

Esittelijä

Timo Hukka
Salon seurakunnan kappalaisen viran jäätyä vaille viranhaltijaa ei virkaa ole
tarkoituksenmukaista täyttää ilman erityisiä perusteita.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa kappalaisen
viran.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 98

Muusikon viran perustaminen

Diaarinumero

124/01.00.00/2021

Esittelijä

Timo Hukka
Seurakunnan ikärakenne on jatkuvasti kehittynyt vanhusvoittoiseksi, mistä
syystä Saloon on perustettu monia uusia palvelutaloja ja vanhusyksiköitä.
Tämän seurauksena on seurakunnassa syytä lisätä henkilöresursseja
vanhusdiakoniassa.
Seurakunta on saanut erityisesti vanhusten tukemiseen useita merkittäviä
testamentteja. Vanhusten hyvinvoinnin kannalta on hyvä, jos heitä voidaan
palvella myös musiikkiterapian keinoin. Kanttorin virkojen vähennyttyä, on
tarpeen perustaa seurakuntaan muusikon virka, jonka erityistehtävänä on mm.
vanhusten palvelulaitoksissa tehtävä diakoninen työ musiikin avulla.
Palkkauksen rahoitus pohjautuu testamenttivaroihin, mistä syystä virka tulee
täyttää määräajaksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntaan perustetaan
muusikon virka. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 99

Muut asiat ja ilmoitusasiat
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§ 100
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen
valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.
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 29.11.2021
Jari Laiho
pöytäkirjan tarkastaja

Jorma Peltonen
pöytäkirjan tarkastaja

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 29.11.–14.12.2021.
Salossa ____/______2021

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
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 €

