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Kirkkoneuvoston kokous
Kokousaika

30.01.2019 klo 18:00

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, Salo

Osallistujat

X Siivo Jouko
X Hietanen Marika
X Kankaanpää Karoliina
X Knaapinen Helena
X Laiho Jari
X Määttänen Iiris
X Peltonen Jorma
– 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
Alander Erja
Hyttinen Marjatta
Saari Ismo
Kymäläinen Maija
Marjalaakso Jouko
X 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
X Helenius Riitta

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

X Hukka Timo
X Eriksson Marjut
X Kytölä Ulla-Maija

Kirkkoherra
Talousjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.
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 Marika Hietanen ja
Karoliina Kankaanpää.
Kirkkoherran esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 1.2.2019 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
4.2.–18.2.2019 klo 9–13.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marika Hietanen ja Karoliina
Kankaanpää.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 1.2.2019 klo 13.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
4.2.–18.2.2019 klo 9–13.

Kokouksen työjärjestys
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Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Lähetetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksella, että
pöytäkirjaan lisätään Annikka Viitaniemen esityksestä pykälä "Kiskon
alueneuvoston jäsenmäärän täydentäminen".
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§2

Pöytäkirjan pitäjän määrääminen

Diaarinumero

DSAL/94/00.00.01/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:ssä säädetään:
Kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema
sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.
Aikaisemmilla kausilla esittelijänä toimiva talousjohtaja on toiminut myös
pöytäkirjanpitäjänä, mutta tulevien organisaatiomuutosten ja talousjohtajan
esittelijän roolin vuoksi olisi tarkoituksenmukaisempaa valita muu viranhaltija
toimimaan kirkkoneuvoston sihteerinä.
Tiedottaja Ulla-Maija Kytölä on lupautunut tähän tehtävään.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan pitäjäksi tiedottaja Ulla-Maija Kytölän.

Päätös

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan pitäjäksi valittiin yksimielisesti Ulla-Maija
Kytölä.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§3

Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen johto- ja neuvottelukuntiin sekä alueneuvostoihin
vuosiksi 2019-2020

Diaarinumero

DSAL/9/00.00.01/2019

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Salon seurakunnan johto- ja neuvottelukunnissa sekä alueneuvostoissa on
johtosääntöjen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston nimittämällä
edustajalla. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksissa on
läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.

Esitys

Kirkkoneuvosto nimittää edustajan seuraaviin johto- ja
neuvottelukuntiin:
Julistuksen johtokunta
Kasvatuksen johtokunta
Kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön johtokunta
Aluetyön neuvottelukunta
Erityistyöalojen neuvottelukunta
Halikon alueneuvosto
Kiikalan alueneuvosto
Kiskon alueneuvosto
Kuusjoen alueneuvosto
Muurlan alueneuvosto
Perniön alueneuvosto
Perttelin alueneuvosto
Salo-Uskelan alueneuvosto
Suomusjärven alueneuvosto
Särkisalon alueneuvosto

Päätös

Kirkkoneuvosto nimitti yksimielisesti seuraavat henkilöt
edustajakseen johto- ja neuvottelukuntiin:
Julistuksen johtokunta: Jorma Peltonen
Kasvatuksen johtokunta: Karoliina Kankaanpää
Kristillisen palvelun ja maahanmuuttajatyön johtokunta: Marika Hietanen
Aluetyön neuvottelukunta: Simo Vesa
Erityistyöalojen neuvottelukunta: Iiris Määttänen
Halikon alueneuvosto: Jorma Peltonen
Kiikalan alueneuvosto: Iiris Määttänen
Kiskon alueneuvosto: Annikka Viitaniemi
Kuusjoen alueneuvosto: Simo Vesa
Muurlan alueneuvosto: Annikka Viitaniemi
Perniön alueneuvosto: Päivi Vigg
Perttelin alueneuvosto: Jouko Siivo
Salo-Uskelan alueneuvosto: Riitta Helenius
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Suomusjärven alueneuvosto: Iiris Määttänen
Särkisalon alueneuvosto: Päivi Vigg
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§4

Alueneuvostojen varajäsenten kutsumisjärjestys kokouksiin

Diaarinumero

DSAL/9/00.00.01/2019

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Alueneuvostoilla ei ole henkilökohtaisia varajäseniä, vaan johtosäännön
mukaan varajäseniä on valittu tarpeellinen määrä.
Edellisellä vaalikaudella kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan
alueneuvoston jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen
aluekappalainen kutsuu ensisijaisesti ryhmän varajäsenen. Mikäli ryhmän oma
varajäsen on jo kutsuttu tai on estynyt saapumasta kokoukseen, kutsutaan muut
varajäsenet aakkosjärjestyksessä.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää alueneuvostojen varajäsenten kutsumisjärjestyksen.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että alueneuvostojen varajäsenet
kutsutaan kokouksiin kiertävässä aakkosjärjestyksessä.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§5

Erityistyöalojen neuvottelukunnan jäsenmäärän täydentäminen

Diaarinumero

DSAL/9/00.00.01/2019

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Kirkkovaltuusto teki luottamushenkilövalinnat kokouksessaan 9.1.2019.
Erityistyöalojen neuvottelukunnan jäseniä tuli valituksi 11 johtosäännössä
mainitun 12:n sijaan. Näin ollen kirkkovaltuuston tulee suorittaa lisävaali
yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen valitsemiseksi
erityistyöalojen neuvottelukuntaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle yhden jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen valitsemista erityistyöalojen neuvottelukuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§6

Rakennustoimikunnan valinta

Diaarinumero

DSAL/9/00.00.01/2019

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Torikadun seurakuntatalon suunnittelua varten on ollut valittuna
rakennustoimikunta, johon ovat kuuluneet Kari Niinistö, Jari Laiho, Matti
Nieminen, Timo Tammi, Ari-Pekka Luoma ja Jouko Siivo sekä viranhaltijoista
kirkkoherra, talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö.

Esitys

Kirkkoneuvosto asettaa uuden rakennustoimikunnan.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti rakennustoimikuntaan luottamushenkilöt
Marjatta Hyttinen, Jari Laiho, Ari-Pekka Luoma, Jouko Marjalaakso, Jorma
Peltonen, Jouko Siivo ja Timo Tammi. Lisäksi todettiin, että viranhaltijoista
toimikuntaan kuuluvat kirkkoherra, talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§7

Henkilöstötyöryhmän valinta

Diaarinumero

DSAL/17/01.00.02/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkkoneuvosto on päättyneellä kaudella valinnut keskuudestaan
henkilöstötyöryhmän toimimaan viranhaltijoiden apuna henkilöstöasioiden
valmistelussa. Uuden valtuustokauden alussa on syytä valita ryhmään uudet
luottamushenkilöjäsenet.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee 3–4 jäsentä henkilöstötyöryhmään, johon kuuluvat
lisäksi kirkkoherra ja talousjohtaja.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti henkilöstötyöryhmän
luottamushenkilöjäseniksi Iiris Määttäsen, Kari Niinistön, Pirjo Parviaisen ja
Hannu Pölösen.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§8

Salon seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen

Diaarinumero

DSAL/12/00.04.00/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkkolain 7 luvun 7 § mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan
nimenkirjoitusoikeudesta.
Kirkkolain 7 §:n selitysteksti kirkkolain kommentaarissa (Halttunen–Pihlaja–
Voipio) kuuluu seuraavasti: Käytännössä kirkkoneuvoston on säännöksen
mukaan määrättävä nimenkirjoitusoikeudesta toistaiseksi ja täydennettävä tai
muutettava valtuutta tarpeen mukaan. Asiakirjojen allekirjoittajia seurakunnan
puolesta on yleensä kaksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Salon seurakunnan nimen kirjoittavat
toistaiseksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Niinistö, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Jouko Siivo, kirkkoherra Timo Hukka, talousjohtaja Marjut
Eriksson ja toimistopäällikkö Marika Ahola kukin kaksi yhdessä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§9

Salon seurakunnan hankintavaltuudet

Diaarinumero

DSAL/13/02.06.00/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 1 kohdassa säädetään, että kirkkoneuvosto
päättää hankintavaltuuksista aina toimikautensa alussa.
Hankintavaltuuksien puitteissa johtokunnat ja viranhaltijat tekevät hyväksytyn
talousarvion mukaisia hankintoja ilman, että kaikkia asioita tarvitsee tuoda
ylempien elinten erikseen päätettäväksi. Tämä menettely on osoittautunut
joustavaksi seurakunnan toiminnan rutiineja hoidettaessa. Hankinnoista on
myös ohjeistusta seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeessa, joka on päivitetty
lokakuussa 2017.
Normaalin seurakunnallisen toiminnan hoitamiseen ei erillisiä
hankintavaltuuksia tarvita. Ostotoimintaa varten seurakunnassa on käytössä
menettelytavat. Hyväksyessään seurakunnan laskut budjettivastaava samalla
vastaa myös hankintojen suorittamisesta hankintasäännösten mukaisesti.
Erillisiä hankintavaltuuksia tarvitaan lähinnä hankittaessa kalustoa, tehtäessä
kiinteistöihin liittyviä korjauksia ja solmittaessa muita ostosopimuksia.
Tarvikkeiden ja palveluiden hankinnan kansallinen kynnysarvo on nykyisin
60.000 euroa. Tätä suuremmat hankkeet tulee kilpailuttaa julkisesti
hankintalain säännösten mukaan.
Hankintalain säännösten mukaan kynnysarvo rakennus- ja
korjaustyöhankkeiden osalta on tällä hetkellä 150.000 euroa (ilman
arvonlisäveroa). Tämän arvon ylittävät rakennushankkeet tulee kilpailuttaa
julkisesti.
Asiasta edellisen kerran päättäessään kirkkoneuvosto ohjeisti kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan tiedottamaan kirkkoneuvostolle kaikista yli 50.000
euron hankinnoista.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää seuraavista hankintavaltuuksista:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 100.000 euroa
Talousjohtaja
20.000 euroa
Kiinteistöpäällikkö
20.000 euroa
Taloustoimiston toimistopäällikkö
10.000 euroa
Hankintavaltuuksien puitteissa voivat viranhaltijat ja johtokunnat tehdä
hyväksytyn talousarvion mukaisia hankintoja ja hoitaa talousarviossa
hyväksyttyjä korjaus- ym. rakennusprojekteja sisäisen valvonnan ohjeen
mukaisesti.
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Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti seuraavat hankintavaltuudet:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 100.000 euroa
Talousjohtaja
20.000 euroa
Kiinteistöpäällikkö
20.000 euroa
Taloustoimiston toimistopäällikkö
10.000 euroa
Hankintavaltuuksien puitteissa viranhaltijat ja johtokunnat voivat tehdä
hyväksytyn talousarvion mukaisia hankintoja ja hoitaa talousarviossa
hyväksyttyjä korjaus- ym. rakennusprojekteja sisäisen valvonnan ohjeen
mukaisesti.
Kirkkoneuvosto ohjeisti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
tiedottamaan kirkkoneuvostolle kaikista yli 50.000 euron hankinnoista.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 10

Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion toimeenpano

Diaarinumero

DSAL/68/02.00.01/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka ja talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkkovaltuusto on 12.12.2018 hyväksynyt Salon seurakunnan
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019.

Esitys

Kirkkoneuvosto toimeenpanee Salon seurakunnan toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2019 kirkkovaltuuston 12.12.2018 hyväksymässä
muodossa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 11

Salon seurakunnan rippikoulun ohjesääntö

Diaarinumero

DSAL/14/04.04.02/2019

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 1, Salon seurakunnan rippikoulun ohjesääntö
Piispankokouksen hyväksymä uusi rippikoulusuunnitelma on tullut käyttöön
1.10.2018. Rippikoulun uusi malliohjesääntö on hyväksytty kirkkohallituksen
täysistunnossa 23.10.2018.
Rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto ja päätös on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi 28.2.2019 mennessä.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen rippikoulun ohjesäännön.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti rippikoulun ohjesäännön sillä
muutoksella, että sana lehtori poistetaan ohjesäännön pykälistä 2 ja 6.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi 28.2.2019 mennessä.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulille.
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§ 12

Sijoitusvarallisuuden nosto maksuvalmiuden turvaamiseksi

Diaarinumero

DSAL/62/02.03.05/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Seurakunnan vuoden 2018 verotilityksien oikaisutilitys joulukuussa oli
miinusmerkkinen, joten joulukuussa ei verotilitystä saatu lainkaan ja
tammikuun tilityksestä vähennetään vielä osa. Tästä syystä joulukuussa
käytettiin maksuihin käyttötilin luottoa, jonka saldo oli vuodenvaihteessa
-295.583,67.
Tammikuun alkupuolella pyydettiin molempia varainhoitajia EvLi-pankkia ja
SEB:iä irrottamaan sijoitusomaisuudesta 250.000 euroa seurakunnan
maksuvalmiuden turvaamiseksi.
Vuoden 2018 aikana sijoitusvarallisuuden arvo putosi 1.1.2018 arvosta
noin 4 %.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen, että seurakunnan sijoitusvarallisuudesta
on nostettu yhteensä 500.000 euroa seurakunnan maksuvalmiuden
turvaamiseksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 13

Reilun kaupan seurakunta - valtuustoaloite

Diaarinumero

DSAL/15/00.01.04/2019

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kirkkovaltuustolle jätettiin toistamiseen valtuustoaloite seurakunnan
liittymisestä Reilun kaupan seurakunnaksi, jolloin seurakunta sitoutuisi
käyttämään Reilun kaupan tuotteita ja ottaisi huomioon eettisyyden
hankinnoissaan.
Edellisen kerran asiaa käsiteltiin 16.11.2016. Silloin tuotevalikoima oli sen
verran suppea ja kallis, ettei kirkkoneuvosto pitänyt liittymistä
tarkoituksenmukaisena.
Tuotevalikoima on nyttemmin laajentunut ja tuotteiden hinnat ovat
edullisemmat kuin aikaisemmin. Seurakunnan uusi ruokapalvelu- ja
siivousesimies on selvittänyt myös muiden elintarvikkeiden kilpailuttamista ja
seurakunnan mahdollisuutta liittyä elintarvikehankinnoissa KLkuntahankintojen kilpailuttamaan hankintaan. Reilun kaupan
kahvivaihtoehtoja testataan parhaillaan seurakunnan eri toimipisteissä.
Vaihtoehtoja Reilun kaupan tuotteissa on runsaasti ja hinnat ovat
kohtuullistuneet huomattavasti vuoteen 2016 verrattuna.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Salon seurakunta liittyy Reilun kaupan
seurakunnaksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 14

As Oy Koivupuisto II osakehuoneiston myynti

Diaarinumero

DSAL/91/02.05.01/2018

Esittelijä

talousjohtaja Marjut Eriksson
Kuusjoen kirkonkylässä vapautuu vuokralaiselta 2 h+k, 60 m2
rivitalohuoneisto tammikuun lopussa. Huoneisto on aikoinaan hankittu
hautainhoitorahastolle. Nykyisin vanhojen osakehuoneistojen arvo suhteessa
taloyhtiön mahdollisiin peruskorjauskuluihin on laskeva ja mikäli huoneisto
on ilman vuokralaista, nousevat kulut. Tällä hetkellä ei ole tiedossa uutta
vuokralaista kyseiseen huoneistoon.
Seurakunnan hautainhoitorahaston varat on sijoitettu yhdelle varainhoitajalle.
Olisi tarkoituksenmukaista ja todennäköisesti edullisempaa myydä huoneisto
ja siirtää varat varainhoitajalle seurakunnan salkkuun.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää laittaa As Oy Koivupuisto II huoneiston myyntiin sen
vapauduttua vuokralaiselta. Talousjohtaja kilpailuttaa kiinteistönvälittäjän.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 15

Salon seurakunnan tietosuojapolitiikka

Diaarinumero

DSAL/23/00.07.00/2019

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Liite 2, Salon seurakunnan tietosuojapolitiikka
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on oltava johdon hyväksymä
tietosuojapolitiikka, joka sisältää kuvauksen henkilötietojen käsittelyn
periaatteista ja tietosuojan merkityksestä organisaatiolle. Tietosuojapolitiikka
on ylin tietosuojaa ohjaava dokumentti organisaatiossa. Tietosuojapolitiikan
yhteyteen kuuluu myös riskien arviointi. Salon seurakunnassa on tehty
tietosuojariskien arviointi.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen tietosuojapolitiikan
noudatettavaksi Salon seurakunnassa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 16

Hallitusti huomiseen -suuntaviivat

Diaarinumero

DSAL/67/00.01.02/2018

Esittelijä

kirkkoherra Timo Hukka
Salon seurakunnan strategia ”Hallitusti huomiseen” on laadittu
kolmivuotiskausiksi. Seuraava kolmivuotiskausi on 2020–2022. Strategian
laatimisaikataulu on seuraava: Johtokunnat ja alueneuvostot sekä työalojen
työtiimit tuovat strategiaan omalta alueeltaan ja työalaltaan strategisia
painopistealueita ja tavoitteita. Alueneuvostojen esityksistä yhteenvedon tekee
aluetyön neuvottelukunta. Työskentely tapahtuu kuluvan vuoden kevään
aikana.
Kirkkoneuvosto laatii kevään työskentelyjen pohjalta esityksen strategiaksi
syksyn 2019 aikana. Strategia esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
kirkkovaltuuston tämän vuoden viimeisessä kokouksessa.

Esitys

Kirkkoneuvosto ohjeistaa luottamuselimet aloittamaan strategiatyöskentelyn
edellä esitellyssä aikataulussa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tiedoksi luottamuselinten puheenjohtajille ja esittelijöille

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 17

Henkilöstöasia
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§ 18

Henkilöstöasia
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§ 19

Muut asiat ja ilmoitusasiat
Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 12.12.2018 päättänyt antaa
osa-aikaisen (50 %) ja määräaikaisen viranhoitomääräyksen Marika
Lähteenmäelle Salon seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1.–
31.12.2019.
Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 8.1.2019 päättänyt antaa
määräaikaisen viranhoitomääräyksen Lasse Lindbergille Salon seurakunnan
seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 13.1.–21.11.2019.
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen
mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja
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§ 20

Kiskon alueneuvoston jäsenmäärän täydentäminen

Diaarinumero

DSAL/22/00.00.01/2018
Annikka Viitaniemi esitti, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
Kiskon alueneuvoston jäsenmäärän täydentämistä 1–2 henkilöllä.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Kiskon alueneuvoston
jäsenmäärän täydentämistä 1–2 henkilöllä.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 21
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen
valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Ulla-Maija Kytölä
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 1.2.2019

Marika Hietanen

Karoliina Kankaanpää

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.1.–18.2.2019.
Salossa 19.2.2019

Ulla-Maija Kytölä
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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

1–10, 12, 14–16, 18–20

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

13

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät

11

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

17

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
13

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

Pöytäkirja
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pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Pöytäkirjan pykälät

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
11

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 €

