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§ 134

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään
viisi päivää ennen kokousta.
Kirkkoherran esitys

Kirjataan läsnäolijat ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Riitta Helenius ja Marika
Hietanen
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 30.11.2018 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
3.12.–17.12.2018 klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Riitta Helenius ja
Ari-Pekka Luoma.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 30.11.2018 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
3.12.–17.12.2018 klo 9–13.

Kokouksen työjärjestys

Pöytäkirja
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Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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§ 135

Seurakuntien tunnettuus- ja mielikuvatutkimus

Diaarinumero

DSAL/47/00.01.03/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 1, Tunnettuustutkimuksen tulokset
Kirkkoneuvosto 22.8.2018
Salon seurakunnalle tarjottiin kesäkuussa mahdollisuutta liittyä mukaan kyselytutkimukseen,
joka käsittelee evankelisluterilaisia seurakuntia koskevia mielikuvia ja seurakuntien
tunnettuutta. Kireän aikataulun vuoksi osallistumisesta piti päättää heti kesäkuussa. Muut
osallistujat ovat Helsingin, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Oulun,
Rovaniemien, Seinäjoen, Tampereen ja Vantaan seurakuntayhtymät/seurakunnat.
Tiedotuksen ja viestinnän tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on yhtenä painopistealueena
käyttäjätutkimuksen teettäminen. Tarjottu valtakunnallinen tutkimus soveltui täyttämään
tämän tarpeen.
Kirkkohallituksen kilpailuttaman tutkimuksen tekee Norstat Finland Oy. Tutkimus toteutetaan
puhelinhaastatteluna. Otos on 500 haastateltavaa/seurakunta (Helsingissä enemmän).
Kysymysrunko on kaikille yhteinen, ja sitä oli mahdollisuus täydentää muutamalla
paikallisella kysymyksellä. Tuloksia on luvattu saatavan lokakuun loppuun mennessä.
Tutkimuksen kustannuksiksi on ilmoitettu Salon seurakunnan osalta 5315 euroa. Tutkimus
voidaan rahoittaa viestinnän, muun yleishallinnon ja hallintoelinten määrärahoista.
Esitys Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Salon seurakunnan osallistumisen
Kirkkohallituksen kilpailuttamaan tunnettuus- ja mielikuvatutkimukseen.
Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen tunnettuustutkimuksen tulokset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja
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§ 136

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Diaarinumero

DSAL/84/01.04.03/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka ja talousjohtaja Marjut Eriksson
Liite 2, Organisaatioraportti
Salon seurakunta pääsi pilotointiryhmään kokeilemaan Kuntien
Eläkevakuutuksen uutta sähköistä työhyvinvointikyselyä. Kysely toteutettiin
keväällä 2018 ja siihen vastasi 111 seurakunnan työntekijää eli 82 %. Työalaja aluekohtaiset tulokset on jaettu henkilöstölle ja jatkotoimenpiteet aloitettu.
Esimiehet käyvät läpi yhdessä työyhteisökehittäjän kanssa työalakohtaiset
tulokset ja kehittämiskohteet.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen työhyvinvointikyselyn tulokset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 137

Sisäisen valvonnan raportti

Diaarinumero

DSAL/83/00.01.02/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka ja talousjohtaja Marjut Eriksson
Liite 3, Sisäisen valvonnan raportti
Hyväksyessään päivitettyä sisäisen valvonnan ohjeistusta, kirkkoneuvosto
päätti kokouksessaan 17.5.2017, että kirkkoherra ja talousjohtaja antavat
raportin sisäisen valvonnan toteutumisesta, tilinpäätöksen lisäksi, kerran
talousarviovuoden aikana.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen oheisen raportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 138

Kylväjän lähetyskohteen muutos Sanna Kelkan tukemisesta Ulan Uden seurakunnan
kirkon rakentamiseen ja seurakuntatyöhön Burjatiassa

Diaarinumero

DSAL/75/02.00.01/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Lähetystyön johtokunta 10.10.2018 § 8
Salon seurakunnan nimikkolähetin Sanna Kelkan lähtö Burjatian työalueelle on peruuntunut
ainakin toistaiseksi. Lähetysyhdistys Kylväjä esittää, että Salon seurakunta ottaa Itä-Siperian
työn nimikkokohteekseen. Taloudellinen tuki kohdennetaan erityisesti Burjatiassa Ulan
Udessa tehtävän seurakuntatyön ja kirkkoprojektin kuluihin.
Burjaatit ovat uskonnoltaan pääasiassa Tiibetin buddhalaisia eli lamalaisia, mutta myös
shamanismia harjoitetaan. Hyväksytyn lähetysstrategian mukaan lähetystyötä tulee suunnata
erityisesti sinne, missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä. Näin on laita Itä-Siperian
Burjatiassa. Salon seurakunta on aiemmin tukenut lähetystyötä ja seurakuntien perustamista
Keski-Venäjällä. Burjatian työ on askel vielä kauemmas itään.
Terrorisminvastaisen lain tultua voimaan uskonnollinen toiminta on kiellettyä muualla kuin
kirkkorakennuksissa. Nykyiset tilat ovat Ulan Uden Kristuksen Armon seurakunnalle liian
pienet: seurakunta joutuu kokoontumaan jumalanpalveluksiin kahdessa vuorossa eikä
erilaisille työmuodoille ole sopivia tiloja. Rekisteröidyistä uskontokunnista Inkerin kirkolla on
pitkän historiansa vuoksi vakiintunut asema ja hyvät toimintamahdollisuudet.
Johtavan viranhaltijan esitys: Hyväksytään sopimuksen muutos Lähetysyhdistys Kylväjän
kanssa Burjatiassa Ulan Udessa tehtävän seurakuntatyön ja kirkkoprojektin tukemiseen.
Sopimussumma on 5 000 €/ vuosi, ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Työn puolesta
rukoillaan erityisesti Halikon alueella.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Päätös viedään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Kylväjän lähetyskohteen muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

10/2018

7

28.11.2018
Salon seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 139

Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019

Diaarinumero

DSAL/90/04.02.01/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 4, Vuoden 2019 kolehtisuunnitelma
Salon seurakunnassa noudatetaan yhteistä kirkkoherran laatimaa ja
kirkkoneuvoston vahvistamaa kolehtisuunnitelmaa. Alueellisia poikkeamia
kolehtisuunnitelmaan tehdään yksittäistapauksissa sellaisina sunnuntaipäivinä,
jolloin vuorossa on vapaa kolehti. Näitä alueellisia poikkeamia ei ole merkitty
yhteiseen suunnitelmaan, vaan aikaisemmin on hyväksytty ne kohteet, joihin
poikkeuksellisia kolehteja voidaan kerätä.

Esitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 140

Teijon hautausmaan hallinta-ajoista päättäminen

Diaarinumero

DSAL/80/05.00/2018

Valmistelija

toimistopäällikkö Marika Ahola

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Liite 5, Lahjoituksen ehdot
Teijon hautausmaa on perustettu 1700-luvulla. Teijon kirkkoyhdistys ry ja
Perniön seurakunta allekirjoittivat 17.6.2008 lahjakirjan, jolla
kirkkoyhdistyksen omistukseen konkurssihuutokaupassa 11.1.1999 lopullisesti
tullut Teijon hautausmaa lahjoitettiin Perniön seurakunnalle. Omistus- ja
hallintaoikeus siirtyivät seurakunnalle, kun Perniön kirkkovaltuuston
lahjoituksen hyväksymistä koskeva päätös sai lainvoiman.
Lahjakirjan ehdoissa ei ole otettu kantaa Teijon hautausmaan hautojen hallintaaikoihin. Hautausmaalle on haudattu entisen Teijon tehtaan työntekijöitä ja
heidän omaisiaan. Seurakuntaliitoksen jälkeen hautausmaata on hoidettu ja
vainajia haudattu Salon seurakunnan hautausmaiden ohjesäännön mukaan.
Hautausmaalle on haudattu seurakuntaliitoksen jälkeen yhteensä 24 vainajaa.
Hautaustoimilain mukaan maksut hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen
liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta saavat olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden
tulee olla samat kaikille niille, joille seurakunta on velvollinen osoittamaan
hautasijan. Maksuissa ei saa olla sellaisia eroja, jotka perustuvat henkilöön
liittyvään syyhyn. Erilaisista palveluista voidaan kuitenkin periä erilaisia
maksuja. Hautaustoimilain maksusäännösten lisäksi on maksujen määrittelyssä
tarpeen ottaa huomioon perustuslain 6 §:n säännös yhdenvertaisuudesta ja
siihen liittyvästä syrjintäkiellosta sekä hallinto-oikeudellinen
yhdenvertaisuusperiaate. Maksut eivät saa olla välillisestikään syrjiviä.
(Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2005)
Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä
maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun
tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
Salon seurakunnan kaikkien hautausmaiden hallinta-ajat on tarkistettu
seuraavin periaattein:
1. Seurakunnan arkistosta, päätöksenteosta ja hautakirjanpidosta löytyvät
tiedot.
2. Asiakkaan hallussa oleva seurakunnan luovuttama hautakirja.
3. Yleiset kirkossa vallinneet suositukset hallinta-ajoista.
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(Hautaan ensin haudattu vainaja on haudattu ennen 1954 => Ainaishauta,
1954–1973 => 50 v. hauta, 1974 => 25 v. hauta. Hautaoikeus on voimassa
aina 25 v. viimeisestä hautauksesta.)
Esitys

Teijon hautausmaan hautojen hallinta-aikoihin sovelletaan yleisesti
seurakunnassa vallinneitta suosituksia hallinta-ajoista. Teijon hautausmaan
hallinta-ajan kuulutusaikaa jatketaan 31.12.2019 asti. Tämän jälkeen
lunastamattomat haudat siirtyvät seurakunnan hallintaan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 141

As Oy Lukkarinmäki, osakkeiden nro:t 40471-42000 myynti

Diaarinumero

DSAL/91/02.05.01/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Seurakunta on saanut lahjoituksena As Oy Lukkarinmäki -nimisestä yhtiöstä
26 m2:n yksiön. Lahjakirjan ehtojen mukaan seurakunta voi myydä huoneiston
ja käyttää saadut varat vähävaraisten, yksinäisten, huonokuntoisten ja/tai
mielenterveysongelmaisten vanhusten hyväksi koko Salon kaupungin alueella.
Huoneisto on huonokuntoinen ja välittäjän arvion mukaan noin 34.000 euron
arvoinen.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää myydä As Oy Lukkarinmäki -nimisen yhtiön osakkeet
nro:t 40471–42000 Tredo Oy:lle 34.000 euron hintaan.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan kyseisten osakkeiden
kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto pyytää
diakoniatyöltä (Kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön johtokunta)
käyttösuunnitelman varojen käytöstä lahjakirjan ehtojen mukaiseen
tarkoitukseen vuosien 2019–2022 aikana.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 142

Sisäisen koron määrittely
Diaarinumero

DSAL/87/02.04.01/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Seurakuntatalouksien tilinpäätöksissä pysyvien vastaavien jäljellä olevalle
hankintamenolle lasketaan vuotuinen korko. Kahdentoista kuukauden euribor
on ollut negatiivinen jo pitkään. Koska korko on ollut negatiivinen, käytetään
sisäisen koron laskennassa korkoprosenttia 0,0.
Sisäinen korko on määritelty myös laskettaessa korkoa seurakunnan
testamenttirahastojen pääomille. Seurakunnan sijoitusvarallisuuden
tuottoprosentin ollessa hyvä, on rahastojen sisäiseksi koroksi määritelty
vuonna 2014 4 %.
Tänä vuonna sijoitusvarallisuuden tuotto näyttää toteutuvan negatiivisena,
joten sisäisen koron määrittely testamenttirahastoille pitää tarkistaa.
Testamenttirahastojen säännöissä mainitaan, että pääomia käytetään vain
erityistilanteessa ja vain laskennallinen korko on käytettävissä vuosittain.
Tästä syystä ei ole tarkoituksenmukaista laskea sisäisen koron osuutta niin
alas, etteivät rahastot pysty toimimaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää testamenttirahastojen sisäiseksi koroksi 2 % vuodesta
2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 143

Diakoniatyön henkilöstöjärjestelyt
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§ 144

Rippikoulupapin sijaisuus
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§ 145

Henkilöstöpäällikön virka

Diaarinumero

DSAL/88/01.01.00/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka ja talousjohtaja Marjut Eriksson
Liite 6, Henkilöstöpäällikön viran johtosääntö
Salon seurakunnan kokoisissa seurakunnissa on yleensä henkilöstöasioita
hoitamassa oma viranhaltija. Salossakin asia on ollut esillä jo vuoden 2014
piispantarkastuksessa. Henkilöstöasioista vastaavalle viranhaltijalle kuuluvat
yleensä myös seurakunnan palkka-asiamiehen tehtävät ja usein myös
työsuojelupäällikön tehtävät.
Henkilöstötyöryhmä on valmistellut uuden henkilöstöpäällikön viran
johtosäännön. Henkilöstöpäällikön virkaan on varattu vuoden 2019
talousarvioesitykseen määrärahat 1.9.2019 lukien.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle henkilöstöpäällikön viran
perustamista 1.9.2019 lukien ja viran johtosäännön hyväksymistä liitteen
mukaisesti.

Päätös

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle henkilöstöpäällikön viran
perustamista 1.9.2019 lukien ja esittää tarkennetun johtosäännön
hyväksymistä.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 146

Henkilöstöpäätökset
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§ 147

Salon seurakunnan seurakuntavaalien tulos ja kirkkovaltuuston I kokouksessa
suoritettavat valinnat

Diaarinumero

DSAL/89/00.00.00/2018

Esittelijä

talousjohtaja
Liite 7, Vaalien tulos
Vaalilautakunta antaa Salon seurakunnassa pidettyjen seurakuntavaalien
tuloksen tiedoksi kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kutsun kirkkovaltuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen
avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta kunnes valtuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 § mukaan kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkovaltuuston hyväksymien ohje- ja johtosääntöjen mukaiset
luottamuselinten henkilövalinnat kuuluvat myös uuden kirkkovaltuuston
kauden alussa tehtäviin päätöksiin. Suoritettavista toimielinten valinnoista
lähetetään pykäläkohtainen esityslista ja asialuettelo kirkkovaltuuston
ensimmäistä kokousta varten.
Koska seurakunta on suuri, olisi kirkkovaltuuston kokouksessa
tarpeellista saada kirjallisesti luottamuselimiin ehdotettavien jäsenten
nimet, osoitteet ja sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot. Näin
saadaan uusien luottamushenkilöiden yhteystiedot päivitettyä postitusym. listoihin.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi ja antaa
sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että uusi kirkkovaltuusto
suorittaa tulevassa I kokouksessaan alla olevat lakien sekä säännösten ja
määräysten mukaiset henkilövalinnat.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan 3 jäsentä
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta
Kirkkoneuvoston muut jäsenet
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajan valinta
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan 9 muun jäsenen valinta
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten valinta
Julistuksen johtokunnan puheenjohtajan valinta
Julistuksen johtokunnan 12 muun jäsenen valinta
Julistuksen johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajan valinta
Kasvatuksen johtokunnan 12 muun jäsenen valinta
Kasvatuksen johtokunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön johtokunnan puheenjohtajan
valinta
Kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön johtokunnan 12 muun jäsenen
valinta
Kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön johtokunnan jäsenten
henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Erityistyöalojen neuvottelukunnan puheenjohtajan valinta
Erityistyöalojen neuvottelukunnan 12 muun jäsenen valinta
Erityistyöalojen neuvottelukunnan jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
valinta
Alueneuvoston 5–11 jäsenen valinta Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen,
Muurlan, Perttelin, Perniön, Salo-Uskelan, Suomusjärven ja Särkisalon
alueille.
Alueneuvoston varajäseniä riittävä määrä eri alueille.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 148

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen
mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.
Ei puheenvuoroja.
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§ 149
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen
valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15 .
Kokouksen vakuudeksi
Timo Hukka
Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 30.11.2018
Riitta Helenius
Riitta Helenius

Ari-Pekka Luoma
Ari-Pekka Luoma

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 21.11.-17.12.2018.
Salossa 18.12.2018

Marjut Eriksson
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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

134,135,136,137,145,147,148

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

138.139,140,141,142

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

143,144,146

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

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

Salon seurakunnan kirkkoneuvosto
Torikatu 6, 24100 Salo
Torikatu 6, 24100 Salo
salonseurakunta@evl.fi
138.139,140,141,142

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
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sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

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

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

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

Valitusosoitus

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

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

Tutun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

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

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

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

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
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– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla
on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

