Pöytäkirja

1/2020

28.01.2020
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston kokous
Kokousaika

28.01.2020 klo 17:15

Kokouspaikka

Loimaan Kaupunginkirkon yläsali, Turuntie 32, 32200 Loimaa

Osallistujat

Riku Laukkanen
Heikki Vainio

KN:n puheenjoht. §§ 1-6, 8-17
KN:n varapuheenjoht. § 7

Raimo Huhtala
Eliisa Jaatinen
Erkki Kallio
Noora Lerkki
Pekka Mäkelä
Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Jorma Rinne
Marjatta Sormunen-Mettälä
Margit Vehviläinen

kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen, poissa
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen, poissa
kirkkoneuvoston jäsen

Kaarina Paavilainen
Jouni Ojala
Veli Reunanen
Katariina Kojo

kn:n varajäsen (NL)
kn varajäsen (MS-M), poissa
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston vpj, poissa

Leena Välikangas
Ari Pääkkönen
Elina Rouhiainen

talouspäällikkö
Alastaron ja Metsämaan kappalainen
Mellilän kapp., §§ 1-9

Sari Huhtala

kirkkoneuvoston pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja

1/2020

28.01.2020
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

Sisällysluettelo
§ 1 Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokoustiedot ........................................................... 1
§ 2 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano ........................................................ 2
§ 3 Kirkkoneuvoston jäsenen valinta valmisteluryhmään vuodeksi 2020 ...................................... 3
§ 4 Kasvatuksen työalan virkajärjestelyt ...................................................................................... 4
§ 5 Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen ............................................................................. 6
§ 6 Selvitys piispantarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä ..................................................... 7
§ 7 Talouspäällikön sijainen 31.1.2020 alkaen ............................................................................. 9
§ 8 Seurakunnan kuorojen avustukset 2020 .............................................................................. 10
§ 9 Lähde seurakuntalehti .......................................................................................................... 11
§ 10 Varhaisen tuen toimintamalli 2020 - 2022 .......................................................................... 12
§ 11 Paikallinen järjestelyerän ja suorituslisän maksaminen 2020 ............................................. 13
§ 12 Talousarvion 2020 käyttösuunnitelma ................................................................................ 14
§ 13 Tilastot 31.12.2019 ............................................................................................................. 15
§ 14 KIPA Populus Viranhaltijapäätökset 1.1. - 31.12.2019 ....................................................... 16
§ 15 Siunauskappelin suunnittelu ja toteutus 2020 .................................................................... 17
§ 16 DLOI/43/00.02.05/2019 Tiedoksi ........................................................................................ 18
§ 17 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus .......................................................................... 19
Valitusosoitus .............................................................................................................................. 20

Pöytäkirja

1/2020

1

28.01.2020
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Esitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

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, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Eliisa Jaatinen ja Erkki
Kallio. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 29.1.
– 28.2.2020 viraston aukioloaikana. Lisäksi pöytäkirja on nähtävillä Loimaan
seurakunnan nettisivuilla osoitteessa
https://www.loimaanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/paatoksenteko/kirkkoneuvosto
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Lisättiin asia Siunauskappelin suunnittelu ja toteutus 2020 §:ksi 15, jolloin §:t
”Tiedoksi” sekä ”Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen” siirtyivät yhdellä
pykälällä eteenpäin.
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§2

Kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Diaarinumero

46/00.02.06/2019

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on tutkia
kirkkovaltuuston päätösten laillisuus.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 3/2019, 5.11.2019, päättänyt seuraavat
asiat:
36 § Kirkollisveroprosentti
37 § Lotta Tuomisen ero seurakunnan luottamustoimesta
38 § Esitys kirkkovaltuustolle varajäsenen valitsemiseksi Forssan
seurakunnan sairaalasielunhoidon johtokuntaan
39 § Esitys kirkkovaltuustolle seurakuntapastorin viran lakkauttamiseksi
ja kokouksessaan 4/2019, 17.12.2019:
43 § Kappalaisen viran lakkauttaminen
44 § Selvitys arkkihiippakunnan tuomiokapitulille seurakunnan alijäämäisistä
tilinpäätöksistä
45 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022, talousarvio 2020

Esitys

Kirkkovaltuuston päätökset kokouksissa 3 ja 4/2019 ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä ja ovat täytäntöönpanokelpoiset.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

1/2020

3

28.01.2020
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§3

Kirkkoneuvoston jäsenen valinta valmisteluryhmään vuodeksi 2020

Diaarinumero

DLOI/11/00.02.07/2020

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkoneuvosto perusti valmisteluryhmän kokouksessaan 26.2.2019, johon
valittiin jäseniksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkovaltuuston
puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja sekä vuodeksi kerrallaan
valittava kirkkoneuvoston jäsen. Muina jäseninä toimivat kirkkoherra ja
talouspäällikkö sekä muistion pitäjänä hallintosihteeri. Valmisteluryhmän
tehtävänä on tukea kirkkoneuvostoon tuotavien asioiden valmistelua.
Vuodeksi 2020 tulee kirkkoneuvoston valita keskuudestaan valmisteluryhmän
jäsen, jolle maksetaan kokouksiin osallistumisesta kirkkovaltuuston
määrittelemä kokouspalkkio.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan jäsenen valmisteluryhmään vuodeksi
2020.

Päätös

Valmisteluryhmään valittiin jäseneksi Eliisa Jaatinen vuodeksi 2020.

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§4

Kasvatuksen työalan virkajärjestelyt

Diaarinumero

DLOI/5/01.01.00/2020

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Nuorisotyönohjaaja Joni Heikkilä toimitti kirkkoneuvostolle 29.11.2019
irtisanoutumisilmoituksen virastaan 1.12.2019 alkaen. Asiassa noudatettiin
yhden kuukauden irtisanoutumisaikaa, joten kirkkoneuvosto todennee, että
Joni Heikkilän irtisanoutuminen astui voimaan 1.1.2020.
Irtisanoutumisilmoitus liitteenä.
Viranhaltijan irtisanomisajasta lausutaan kirkkolain 6. luvun 55 § seuraavalla
tavalla: ”Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on
vähintään 2) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli
viisi vuotta.” Joni Heikkilä on ollut Loimaan seurakunnan palveluksessa
keskeytyksettä yli viisi vuotta.
Seurakuntaan on perustettu kasvatuksen johtava virka (Kirkkovaltuusto
2.2019 §28), jota hoitamaan siirrettiin nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen
määräaikaiseksi viranhaltijaksi ajalle 1.7.2019 - 31.12.2019 ja hänen
viransijaisekseen palkattiin ajalle 4.3. – 31.12.2019 yhteisöpedagogi – kirkon
nuorisotyönohjaaja (AMK) Tuomas Gustavsson.
Koska Joni Heikkilä irtisanoutui tehtävästään eikä kasvatuksen johtavaa
virkaa vielä ole avattu julkiseen hakuun, on syytä jatkaa Sami Laaksosen
virkamääräystä vt. kasvatuksen johtavana työntekijänä ja Tuomas
Gustavssonin nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta 31.8.2020 asti, jotta
kevään ja kesän työt saadaan suunnitelmien mukaisesti hoidettua.

Esitys

Kirkkoneuvosto
a) Toteaa nuorisotyönohjaaja Joni Heikkilän irtisanoutuneen virastaan
29.11.2019 ja että irtisanoutuminen astui voimaan 1.1.2020.
b) Päättää jatkaa Sami Laaksosen virkamääräystä vt. kasvatuksen
johtavana työntekijänä ja Tuomas Gustavssonin nuorisotyönohjaajan
viransijaisuutta 31.8.2020 asti aiemmin määritellyin palkkaeduin.

Päätös

a) Esityksen mukaan.
b) Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tiedoksi: Joni Heikkilä, Sami Laaksonen, Tuomas Gustavsson

Muutoksenhaku

a) Päätökseen ei voida hakea muutosta.
b) Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§5

Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen

Diaarinumero

DLOI/6/01.01.00/2020

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakuntaan perustettiin kasvatuksen johtava virka (Kirkkovaltuusto 2.2019
§ 28), jota hoitamaan siirrettiin nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen
määräaikaiseksi viranhaltijaksi ajalle 1.7.2019 - 31.12.2019 ja hänen
viransijaisekseen palkattiin ajalle 4.3. – 31.12.2019 yhteisöpedagogi – kirkon
nuorisotyönohjaaja (AMK) Tuomas Gustavsson.
Nuorisotyönohjaaja Joni Heikkilä irtisanoutui virastaan Loimaan
seurakunnassa 29.11.2019 ja irtisanoutuminen astui voimaan 1.1.2020. Näin
ollen tämä nuorisotyönohjaan virka voitaneen lakkauttaa. Täten seurakuntaan
jää yhteensä kolme nuorisotyönohjaajan virkaa, joista yksi on kasvatuksen
johtava virka.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa yhden
nuorisotyönohjaajan viran.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§6

Selvitys piispantarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä

Diaarinumero

7/00.01.03/2020

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan seurakunta sai joulukuun 2018 alussa 30. marraskuuta päivätyn
asiakirjan: Pöytäkirja piispa Kaarlo Kallialan toimittamasta
piispantarkastuksesta Loimaan seurakunnassa 20. - 21. ja 23. syyskuuta
2018.
Asiakirjasta kirkkoherra poimi toimenpiteet joihin seurakunnan oletetaan
ryhtyvän piispantarkastuksen johdosta. Toimenpiteet (tärkeysjärjestyksessä):
1. Seurakunnan yhteisen työnäyn luominen
2. Johtoryhmän roolin ja tarkoituksen selkeyttäminen.
Lähiesimiesjärjestelmän vahvistaminen.
3. Työyhteisön pelisääntöjen selkeyttäminen
4. Seurakunnan viestinnän kehittäminen
Piispantarkastuksen pöytäkirjassa annettiin aikarajaksi selvityksen
antamiselle yksi vuosi.
”Seurakunnan tulee vuoden kuluessa tämän lausunnon saamisesta toimittaa
tuomiokapitulille selvitys, mihin toimenpiteisiin seurakunnassa annetun
palautteen johdosta ryhdytty.”
Edellä lueteltuihin toimenpiteisiin ryhdyttiin aikataulun mukaisesti.
Yhteisen työnäyn kehittäminen aloitettiin loppuvuodesta 2018 strategiailloissa,
joihin kutsuttiin 31.10. luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset (osallistujia 36) ja
14.11. työntekijät (osallistujia 35). Alustajana ja innostajana oli
hiippakuntasihteeri Anssi Nurmi. Perustettiin strategiatyöryhmä, joka
kokoontui säännöllisesti kevättalvella 2019 ja yhteinen työnäky valmistui
toukokuussa. Se otettiin työpajamuotoisesti käsittelyyn elokuussa 2019
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä illassa.
Tämän lisäksi Loimaan seurakunta liittyi mukaan arkkihiippakunnan Realismi
ja toivo – verkostohankkeeseen ja siinä työryhmään koko seurakunnan
vapaaehtoisuus. Hanke antaa hyvän tuen uuden työnäkymme
toimeenpanoon seurakunnan toiminnassa.
Johtoryhmän roolia ja tarkoitusta on selkeytetty. Työyhteisön yhteiset
pelisäännöt olivat loppuvuodesta 2019 siltä osin kesken, että vaikka eri
työmuodot olivat avanneet omien tiimiensä tilanteeseen sopivalla tavalla
pelisääntöjä, koko työyhteisölle yhteisesti laadittavaa avattua
pelisääntökokoelmaa ei vielä oltu laadittu. Seurakunnan viestinnän
kehittämistä yhteistyömuotona esim. naapuriseurakuntien kanssa on
keskusteltu ja edistetty Paimion rovastikunnan kokouksissa.
Johtuen lähinnä työyhteisön yhteisten pelisääntöjen keskeneräisyydestä,
kirkkoherra anoi lisäaikaa selvityksen antamiselle tammikuun 2020 loppuun
asti. Tämä myönnettiin hiippakuntadekaani Mari Leppäsen sähköpostilla
14.11., jonka piispa Kalliala vahvisti puhelimitse 18.11.2019.
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Kehittämiskohteita on sen jälkeen työstetty seuraavalla tavalla 15.
tammikuuta 2020 mennessä: Johtoryhmän roolia ja tehtäviä on kehitetty
edelleen johtoryhmän kokouksessa 8.10.2019 sekä valmiiseen muotoon
johtoryhmän kokouksessa 15.1.2020.
Loimaan seurakunnan työyhteisön yhteinen pelisääntöohje valmistui
työntekijäkokouksessa 15.1.2020. Tätä edelsi tiimien omista pelisäännöistä
koottu ja muokattu yhdistelmäehdotus. Siihen kukin työntekijä sai
henkilökohtaisesti viikon verran tutustua, ja jota pienryhmätyöskentelynä
kommentoitiin ja muokattiin valmiiseen muotoon, joka on tässä liitteenä.
Pelisääntöohje liitetään päivitettävään perehdytyskansioon ja se jaetaan
jokaiselle työntekijälle henkilökohtaiseen käyttöön.
Liitteet
1. Seurakunnan yhteinen työnäky
2. Johtoryhmän rooli ja tehtävät
3. Loimaan seurakunnan henkilöstön yhteiset pelisäännöt
Seurakunnan viestinnän kehittäminen yhteistyönä Paimion rovastikunnan
muiden seurakuntien yhteistyönä on vireillä.

Esitys

Hyväksytään laadittu selvitys piispantarkastuksen edellyttämistä
toimenpiteistä ja toimitetaan se Turun piispa Kaarlo Kallialalle
arkkihiippakunnan tuomiokapituliin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Turun piispa Kaarlo Kalliala, Arkkihiippakunnan
tuomiokapituli.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

1/2020

9

28.01.2020
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§7

Talouspäällikön sijainen 31.1.2020 alkaen
Puheenjohtaja Riku Laukkanen ja talouspäällikkö Leena Välikangas poistuivat
kokouksesta tämän asian päätöksen teon ajaksi ja puhetta johti
varapuheenjohtaja Heikki Vainio.

Diaarinumero

DLOI/13/01.01.02/2020

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Toimistosihteeri Raija Häkli on toiminut talouspäällikön sijaisena tämän
lomien, sairas- ym. poissaolojen aikana. Häklin irtisanouduttuaan virastaan
vuoden 2019 lopussa, ei talouspäällikölle ole valittu uutta sijaista.
Talouspäällikön työtehtävien laadun vuoksi pidettäneen jatkossa
tarkoituksenmukaisena antaa työtehtävät talouspäällikön poissaolon aikana
kirkkoherralle tai hänen sijaiselleen.

Esitys

Talouspäällikön sijaisena toimii kirkkoherra tai vs. kirkkoherra.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§8

Seurakunnan kuorojen avustukset 2020

Diaarinumero

DLOI/2/02.00.01/2020

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan talousarvioon on merkitty määräraha kuorojen toiminnan
avustamiseen. Johtava kanttori on laatinut esityksen avustuksista
seurakunnan kuoroille vuonna 2020. Esitys, josta selviää jakoperusteet,
liitteenä.

Esitys

Myönnetään kuoroille avustukset esityksen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Kaija Huhtaselle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§9

Lähde seurakuntalehti

Diaarinumero

DLOI/9/06.02/2020

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunta on yhteistyössä Loimaan Lehden kanssa julkaissut kahden
vuoden ajan 4-sivuista seurakuntalehteä. Vuonna 2019 julkaistiin kolme
Lähde – numeroa: 1. pääsiäinen ja kesä 2. syksy 3. joulu, joista kustannus
yhteensä oli 13.690 €. Seurakuntalehti on koettu tarpeelliseksi ennen kaikkea
siksi, että Loimaan lehden laajalevikkinumeron välissä se on jaettu kaikkiin
Loimaan talousalueen koteihin. Uuden vuoden alkaessa on syytä tehdä
päätös, missä muodossa ja millä taajuudella Lähde – lehti ilmestyy vuonna
2020. Eräänä vaihtoehtona on esitetty suppeamman keskiaukeamaliitteen
julkaisua pääsiäisen ja joulun alla sekä syyskauden alkaessa.

Esitys

Valtuutetaan kirkkoherra pyytämään Loimaan lehdestä tarjoukset 4-sivuisesta
Lähde-tiedotuslehdestä ja vaihtoehtoisesti Lähde-keskiaukeamaliitteestä, joka
julkaistaisiin pääsiäisen ja joulun alla sekä syyskauden alkaessa. Tarjoukset
tuodaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 10

Varhaisen tuen toimintamalli 2020 - 2022

Diaarinumero

DLOI/12/01.04.00/2020

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnassa on laadittu varhaisen tuen toimintamalli.
Toimivassa työyhteisössä työt sujuvat ja työ koetaan merkitykselliseksi.
Jokainen työntekijä vaikuttaa työyhteisöön ja työn sujuvuuteen omalla
asenteellaan, vuorovaikutuksellaan ja toiminnallaan. Arvostava, toisia tukeva
ja ystävällinen työtoveruus saa aikaan työhyvinvointia. Työhyvinvointi näkyy
seurakunnassa työn ilona, innostumisena, yhteistyönä ja haluna kehittää
työtä.
Esimiehen velvollisuus on kiinnittää huomiota työyhteisön ilmapiiriin, puuttua
ristiriitoihin ja käydä keskustelua työn tavoitteista ja työn kehittämisestä.
Toimivassa ja hyvinvoivassa työyhteisössä työn yhteinen pyrkimys on selvillä,
jokainen tuntee tehtävänsä ja kantaa niistä vastuuta, johtaminen on avointa ja
työolosuhteet ovat terveelliset ja turvalliset.
Seurakunnan varhaisen tuen toiminta, säännölliset kehityskeskustelut ja
tehtävänkuvausten päivittäminen, esimiestaitojen kehittäminen sekä
ristiriitojen selvittäminen tukevat työhyvinvointia.

Esitys

Hyväksytään Varhaisen tuen toimintamalli 2020-2022.

Päätös

Asia lähettiin johtoryhmälle uudelleen valmisteltavaksi.

Toimenpiteet

Valmiin mallin ote lähetetään Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 11

Paikallinen järjestelyerän ja suorituslisän maksaminen 2020

Diaarinumero

DLOI/12/01.02.01/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas

Paikallinen järjestelyerän ja suorituslisä täytäntöönpanoneuvottelujen
(9.1.2019) tulos on hyväksytty kirkkoneuvostossa 29.1.2019.
Järjestelyerän jaosta on käyty neuvottelu pääsopijapuolten luottamusmiesten
kanssa 10.12.2019. Neuvottelun tulos liitteenä, ei julkinen liite.
Suorituslisäarvioinnit ovat esimiehet tehneet marras - joulukuun aikana.
Esitykset on käsitelty 15.1.2020 ja niistä on tehty koonti, joka on liitteenä, ei
julkinen.
Esitys

Hyväksytään sekä paikallisen järjestelyerän että suorituslisän maksaminen
ajalle 1.1.-31.12.2020 EI JULKISTEN liitteiden mukaisesti. Liitteet tuodaan
kokoukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Leena Välikangas

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

1/2020
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§ 12

Talousarvion 2020 käyttösuunnitelma

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.02/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkovaltuuston hyväksyttyä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 ja
talousarvion vuodelle 2020 kokouksessaan 17.12.2019, vahvistaa
kirkkoneuvosto talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2020.
Käyttösuunnitelma on laadittu tehtäväalue- ja tilitasolla.

Esitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa talousarvion 2020 käyttösuunnitelman.

Päätös

Esityksen mukaan. (liite)

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 13

Tilastot 31.12.2019

Diaarinumero

DLOI/48/02.00.01/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas

Liitteenä seurakunnan kuukausiraportti 30.11.2019 sekä toiminnasta että
henkilöstöstä.
Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

1/2020
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§ 14

KIPA Populus Viranhaltijapäätökset 1.1. - 31.12.2019

Diaarinumero

DLOI/8/00.02.07/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Populus -palkanlaskentajärjestelmässä esimiehet hyväksyvät lomia,
koulutuksia sekä sairaus- ja muita poissaoloja. Nämä päätökset tuodaan
kirkkoneuvostoon hyväksyttäviksi.

Esitys

Hyväksytään Populus -viranhaltijapäätökset ajalta 1.1. – 31.12.2019.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 15

Siunauskappelin suunnittelu ja toteutus 2020

Diaarinumero

DLOI/20/03.00/2020

Esittelijä

talouspäällikkö Leena Välikangas
Rakennustoimikunta 27.1.2020: Arkkitehti Hanna Lyytinen on tutustunut
korjauskohteeseen 2.12.2019 käynnillään. Hankkeessa on tarkoitus uudelleen
järjestellä vainajien siirto ja säilytys siunauskappelissa sekä vaihtaa
lämmitysjärjestelmä uuteen. Nykyinen järjestelmä on heikko
hyötysuhteeltaan, kun öljyllä lämmitetään ilmaa, joka puhalletaan kanavia
pitkin rakennuksen sisätiloihin. Liitteenä on arkkitehtitoimiston
hinnoittelutarjous.

Esitys

Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen OY:n hinnoitteluperusteen tarjouksen
mukaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 16

DLOI/43/00.02.05/2019 Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja muistiot:
Alastaron kappelineuvoston pöytäkirja 1.2020
Metsämaan kappelineuvoston pöytäkirja 1.2020
Viranhaltijapäätös 4/2020, Pauliina Järvinen, hiippakuntapastori
Viranhaltijapäätös 4/2019, Sami Laaksonen
Viranhaltijapäätös 6/2019, Sami Laaksonen
Viranhaltijapäätös 1-2/20, Sirpa Laaksonen
Valmisteluryhmän muistio 1.2020
Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 27.1.2020
Rakennustoimikunnan pöytäkirja 1.2020

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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Pöytäkirja
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§ 17
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo
19.40.
Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja
§§ 1-6, 8-17

Pöytäkirjantarkastus

Heikki Vainio
puheenjohtaja
§7

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Loimaa 28.1.2020

Eliisa Jaatinen
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Kallio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja

1/2020
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

17 §
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016,
hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:
1, 2, 4a, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 17.
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
3, 4b, 7, 8, 9, 12, 15.
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 11
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Turuntie 32, 32200 Loimaa
Postiosoite: Turuntie 32, 32200 Loimaa
Puh. 02 7764400
Sähköposti: loimaa.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 3, 4b, 7, 8, 9, 12, 15.
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.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 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. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan
käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

1

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja
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HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisu
n 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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Puh. 029 5642410 (asiakaspalvelu/kirjaamo)
Fax. 029 5642414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde. 029 5642400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://
asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Sähköposti:turku.tuomiokapituli@evl.fi


Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.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.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja
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Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1
tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut
tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon 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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka joh-dosta 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.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– 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 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 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain
75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos
hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §: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 (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8
tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2050 €.
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140
€, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

