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§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 Kaarina Paavilainen ja
Marjatta Sormunen-Mettälä. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 27.1.
– 28.2.2022 viraston aukioloaikana. Lisäksi pöytäkirja on nähtävillä Loimaan
seurakunnan nettisivuilla osoitteessa
https://www.loimaanseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkoneuvosto
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§2

Kirkkovaltuuston 15.12.2021 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 4/2021,15.12.2021, päättänyt
seuraavat asiat:
Siunauskappelin laajennus ja korjaus
Kaupunginkirkon kellonsoittojärjestelmän uusiminen
Valtuustoaloite
Talouspäällikön eroanomus
Talouspäällikön viran johtosääntö
Toimistosihteerin viran johtosääntö
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 – 2024, talousarvio 2022
Poistosuunnitelman muutos

Esitys

Kirkkovaltuuston päätökset ovat kokouksessa 4/2021 syntyneet
laillisessa järjestyksessä ja ovat täytäntöönpanokelpoiset.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§3

Kirkkoneuvoston jäsenen valinta valmisteluryhmään vuodeksi 2022

Diaarinumero

DLOI/11/00.00.01/2020

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.

Esitys

Valitaan vuodeksi 2022 valmisteluryhmän jäsen, jolle maksetaan
kokouksiin osallistumisesta kirkkovaltuuston määrittelemä kokouspalkkio

Päätös

Valmisteluryhmän jäseneksi vuodeksi 2022 valittiin Kaarina Paavilainen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§4

Metsämaan kappelineuvoston varajäsenen valinta

Diaarinumero

DLOI/17/00.00.01/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Erään Metsämaan kappelineuvoston jäsenen muutettua pois Metsämaalta,
hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen. Metsämaan kappeliseurakunnan
ohjesäännössä sanotaan: ”Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua
kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaaleissa.”
Kappelineuvoston esitys henkilöstä, jolta on saatu suostumus tehtävään,
tuodaan kokoukseen.

Käsittely

Esityslistan lähetyksen jälkeen on ilmennyt, että Metsämaan alueelta
muuttanut henkilö on varajäsen, ei varsinainen jäsen. Metsämaan
kappelineuvoston (19.1.2022) pöytäkirjasta: ”Todettiin, että Kauko
Kankareelle oli ilmoitettu, että hän ei enää muutettuaan Loimaalle voi olla
Metsämaan kappelineuvoston varajäsen. Kappelineuvosto keskusteli
mahdollisista halukkaista henkilöistä varajäsenen tehtävään. Päätettiin, että
puheenjohtaja kyselee halukkuutta varajäsenenä toimimiseen ja ilmoittaa
tehtävään halukkaan nimen sihteerille 26.1.2022 mennessä. Sihteeri ilmoittaa
kyseessä olevan henkilön nimen kirkkoneuvostolle.”
Pykälän otsikko ja asia muutetaan ”Metsämaan kappelineuvoston jäsenen
valinnasta” ”Metsämaan kappelineuvoston varajäsenen valinnaksi”.
Kappelineuvosto esittää Kauko Kankareen tilalle varajäseneksi Mirja Lindeniä
jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi (- 2022). Häneltä on saatu suostumus
tehtävään. Lähetetään kirkkoneuvoston kautta valtuuston päätettäväksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Metsämaan
kappelineuvostoon varajäsenen jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi (-2022).

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

1/2022

5

26.01.2022
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§5

Johtavan kanttorin eroanomus

Diaarinumero

DLOI/45/01.01.03/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan johtava kanttori on anonut eroa virastaan vanhuuseläkkeelle
siirtymisen johdosta 1.10.2022 alkaen. Anomus liitteenä.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron Kaija
Huhtaselle johtavan kanttorin virasta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§6

Talouspäällikön viran haku

Diaarinumero

DLOI/36/01.01.01/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Talouspäällikkö Leena Välikangas jätti eroanomuksen talouspäällikön virasta
1.11.2022 alkaen siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle.
Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi eron Leena
Välikankaalle talouspäällikön virasta anotusti. Kirkkovaltuusto hyväksyi
esityksen kokouksessaan 15.12.2021.
Uuden talouspäällikön haku on syytä aloittaa jo helmikuussa, jotta Leena
Välikangas voi perehdyttää seuraajansa työhön. Ehdotus hakuilmoitukseksi
tuodaan kokoukseen.

Esitys

Julistetaan haettavaksi seurakunnan talouspäällikön virka.

Päätös

Esityksen mukaan. Hakuilmoitus liitteenä.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta
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§7

Kappalaisen vuorotteluvapaa-anomus
Kappalainen Elina Rouhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Diaarinumero

63/01.01.00/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kappalainen Elina Rouhiainen anoo vuorotteluvapaata ajalle 1.3.2022 – 27.8.2022
(180 päivää). Hän on työskennellyt pappina Loimaan seurakunnassa yhtäjaksoisesti
1.10.2002 alkaen.
TE-palvelujen sivuilla vuorotteluvapaasta ohjeistetaan seuraavalla tavalla:
Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle
jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei
välttämättä tarvitse olla samoja. Vuorotteluvapaalle jäävä voi käyttää vapaan
haluamallaan tavalla. Työntekijän on syytä hyvissä ajoin ennen vuorottelusopimuksen
tekemistä selvittää työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa
työhistoriansa riittävyys.





Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää.
Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta.
Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on hänen vanhuuseläkkeensä alaikäraja
vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana
oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on





ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää
sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Virkavapauden myöntää Arkkihiippakunnan tuomiokapituli.
Esitys

Mikäli edellytykset täyttävä sijainen Elina Rouhiaiselle on löytynyt, kirkkoneuvosto
A) puoltaa kappalainen Elina Rouhiaisen anomusta vuorotteluvapaasta ajalle
1.3.2022 – 27.8.2022 (180 päivää).
B) valtuuttaa kirkkoherran palkkaamaan tuomiokapitulin avustuksella
vuorotteluvapaan sijaisuuden ehdot täyttävä sijainen ajalle 1.3.2022 –
27.8.2022.

Päätös

A) Esityksen mukaan.
B) Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Elina Rouhiainen, Arkkihiippakunnan tuomiokapituli hiippakuntapastori
Pauliina Järvinen.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§8

Hallintosihteerin eroanomus
Hallintosihteeri poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi ja talouspäällikkö
toimi kokouksen pöytäkirjanpitäjänä.

Diaarinumero

DLOI/45/01.01.03/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan hallintosihteeri irtisanoutuu työsuhteestaan 1.11.2022 alkaen
siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle.

Esitys

Hyväksytään anomuksen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tiedoksi: Sari Huhtala

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§9

Lähde-seurakuntaliite vuonna 2022

Diaarinumero

DLOI/9/06.02/2020

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Vuodesta 2018 lähtien Loimaan Lehden kanssa yhteistyössä on julkaistu
3-4 kertaa vuodessa seurakuntaliite Lähde, joka on jaettu Loimaan
Lehden laajajakelun liitteenä.
Lähde-seurakuntaliite on ollut hyvä tapa tiedottaa seurakunnan
toiminnasta ja tulevista joulu- ja pääsiäisajan tapahtumista sekä kesän
toiminnasta. Saadun palautteen pohjalta voisi olla kuitenkin taloudellisesti
järkevää pitää taukoa Lähde-liitteen julkaisusta ja kokeilla vuonna 2022
ilmoittaa pääsiäisen ja joulun tapahtumista esimerkiksi puolen sivun
erillisilmoituksella Loimaan Lehdessä. Tämän lisäksi täytyy panostaa
viestintään ja tapahtumailmoitteluun seurakunnan kotisivuilla ja somekanavilla.

Esitys

Vuonna 2022 ei julkaista Lähde-seurakuntaliitettä. Sen sijaan julkaistaan
pääsiäisen ja joulun erillisilmoitus Loimaan Lehdessä. Tämän lisäksi
panostetaan viestintään ja tapahtumailmoitteluun seurakunnan kotisivuilla
ja some-kanavilla.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Kirkkoherra on yhteydessä päätoimittaja Kati Uusitaloon.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 10

Alastaron kirkon ja Metsämaan kirkon paanukaton tervaustarjoukset

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Investointiohjelman mukaan v. 2022 on varattu määräraha Alastaron ja
Metsämaan kirkkojen kattojen tervaukseen. Alun perin tervaus piti suorittaa jo
v. 2021, mutta muiden hankkeiden vuoksi toteutus siirrettiin v. 2022.
Seurakunta hankki kuitenkin jo v. 2021 tervaa 1.200 l varastoon. Tämän
tervamäärän lisäksi seurakunta hankkii v. 2022 tarpeen mukaan lisää tervaa.
Tervan ostaminen etukäteen oli varsin järkevä tapa toimia, koska tervan hinta
on noussut viime vuodesta melko paljon, ja sen saatavuus on haasteena.
Seurakunta on 10.1. lähettänyt tarjouspyynnöt seuraaville urakoitsijoille;
Etelä-Pohjanmaan Tervapinta Oy, Etelä-Savon perinnetervaus Oy, Hattulan
rakennus ja kattotyö, Kattomestarit Oy, Paanukatto ja Terva Oy, J. Forström,
Uusikaarlepyyn Rakennus ja paanukatto Ay ja Vanhat Talot Oy. Tarjoukset on
pyydetty perjantaiksi 21.01. klo 15.00 mennessä. Tarjous on siis pyydetty
kokonaisurakkana työn osalta. Mahdollisten paanujen vaihdon tai korjausten
osalta on pyydetty myös yksikköhinta (tuntihinta).
Laadukkaan ja onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi työselostuksen
mukaisesti Alastaron kirkon katto tervataan kokonaan. Metsämaan osalta on
pyydetty vaihtoehtoiset tarjoukset yhteen / kahteen kertaan tervauksesta
etelälappeen osalta. Rakennustoimikunta on todennut, että pohjoislape on
niin hyvässä kunnossa, ettei sitä kannata nyt tervata. Sen estämiseksi, ettei
pinnat nopeasti haalistu tervaan lisätään kimröökiä. Arvioidut tervauspinta-alat
ovat Alastaron kirkon osalta n. 1.000m2 ja Metsämaan n. 350 m2.
Tarjoukseen tulee liittää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain
(1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys
yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta.

Esityslistaesitys

Määräaikaan saapuneiden tarjousten perusteella esittelijä tuo ehdotuksen
valittavasta urakoitsijasta kokoukseen.

Käsittely

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: Uusikaarlepyyn Rakennus ja
Paanukatto Ay, Etelä-Pohjanmaan Tervapinta Oy ja Etelä-Savon
Perinnetervaus Oy. Liitteenä tarjousten avauspöytäkirja.

Esitys

Hinta ja referenssiluetteloiden perusteella valitaan urakoitsijaksi EteläPohjanmaan Tervapinta Oy. Rakennustoimikunta tekee päätöksen siitä,
tervataanko Metsämaan kirkon katto kahteen kertaan.

Päätös

Esityksen mukaan, Alastaron kirkon osalta hintaan 18.500 e ja Metsämaan
kirkon osalta hintaan 6.475 e (kahteen kertaan tervattuna 12.950 e).

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 11

Talousarvion 2022 käyttösuunnitelma

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkovaltuuston hyväksyttyä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 ja
talousarvion vuodelle 2022 kokouksessaan 15.12.2021, vahvistaa
kirkkoneuvosto talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022.
Käyttösuunnitelma on laadittu tehtäväalue- ja tilitasolla.

Käsittely

Kirkkoherra toi esille maailman muuntuvan tilanteen pandemian kourissa,
seurakuntatyön muutokset, vapaaehtoistyön koordinoinnin ja loppuvuonna
järjestettävät seurakuntavaalit. Vapaaehtoistyöllä on nyt oma tehtäväalue.
Talouspäällikkö toi esille henkilöstön ohjeistuksen liittyen seurakunnan
talousarviovarojen käyttöön sekä konkreettisten työalatavoitteiden tärkeyden.
Työalojen esitykset on pystytty tuomaan sellaisenaan käyttösuunnitelmaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa talousarvion 2022 käyttösuunnitelman.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 12

Status Premium -sovellus

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkohallitus ilmoitti 17.1.2022, että nykyinen Status-sovellus poistuu
käytöstä 31.12.2022 ja se korvataan uudella Status Premium-sovelluksella
1.1.2023 alkaen.
Status -sovellus sisältää hautakirjan ja hautainhoidon sekä siihen liittyvän
myyntireskontran laskutusta varten. Sitä käyttävät päivittäin hallinto -ja
toimistosihteeri sekä haudankaivajat. Samoin sitä työssään tarvitsevat
työpäällikkö ja talouspäällikkö.
Oheisessa liitteessä on tarjous seurakunnalle Status Premium-palveluista.
Seurakuntaa pyydetään käymään tarjous läpi ja ilmoittamaan
Kirkkohallitukselle viimeistään 18.2.2022, hyväksytäänkö vai hylätäänkö
tarjous.

Esitys

Hyväksytään tarjous, ja otetaan Status Premium -palvelut käyttöön 1.1.2023
alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään talouspäällikölle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 13

Aloite: Sidonnaisuusilmoitukset käyttöön Loimaan seurakunnassa

Diaarinumero

DLOI/69/01.00.00/2021

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkovaltuuston kokouksessa 15.12.2021 teki kirkkovaltuuston jäsen Tarja
Mäki-Punto-Ristanen aloitteen sidonnaisuusilmoitusten käyttöönotosta
seurakunnassa: ”Kirkkohallituksen täysistunto on 16.3.2021 antanut
suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa. Suosituksen mukaan
luottamushenkilön ja johtavan viranhaltijan tulisi tehdä sidonnaisuusilmoitus
elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen ja yhteisön johtotehtävistä,
merkittävästä varallisuudesta ja vastuista sekä luottamustehtävistä
yhdistyksissä, yhteisöissä ja säätiöissä. Ilmoitus tulisi antaa kaikista niistä
sidonnaisuuksista, joilla voidaan arvella olevan merkitystä luottamus- tai
virkatehtävän hoitamisessa. Tavoitteena on helpottaa päätöksenteon
puolueettomuuden arviointia ja lisätä hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
Sidonnaisuusilmoitukset ovat julkisia. Menettely on käytössä muun muassa
kunnissa ja maakuntaliitoissa.
Ehdotan, että Loimaan seurakunta valmistelee luottamushenkilöitä ja johtavia
viranhaltijoita koskevan ohjeen sidonnaisuusilmoituksista vuoden 2022 aikana
ja pyytää ilmoitukset ensimmäisen kerran viimeistään uuden kirkkovaltuuston
kauden alkaessa 2023.”
Seurakunnissa sidonnaisuusilmoituksen tulisi antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen sekä jäsenten henkilökohtaiset
varajäsenet. Lisäksi on suositeltavaa, että kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, joilla on myös läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston
kokouksessa, antaisivat sidonnaisuusilmoituksen. Kirkkoherran lisäksi
sidonnaisuusilmoitus suositellaan pyydettäväksi talouspäälliköltä sekä muulta
johtavalta viranhaltijalta, jolle on delegoitu merkittävää päätösvaltaa tai jotka
toimivat säännöllisesti asioiden esittelijöinä.
Liitteenä Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2021 7.4.2021.

Esitys

Asia valmistellaan ja tuodaan kirkkoneuvoston syksyn kokoukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 14

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Kipa-viranhaltijapäätökset vuodelta 2021, tuodaan kokoukseen nähtäväksi
Kirkkohallituksen virastokollegion pöytäkirjaote koskien Loimaan
kirkkovaltuuston kiinteistökaupan vahvistamista/Mellilän srk-talo, tuodaan
kokoukseen nähtäväksi
Tilastot ajalta 1.1. – 31.12.2021, jaetaan kokouksessa
Valmisteluryhmän muistio 1.2022, liitteenä

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 15

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.34.

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä
§§1-7, 9-15

Leena Välikangas
pöytäkirjanpitäjä
§8

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 26.1.2022
Kaarina Paavilainen
pöytäkirjantarkastaja

Marjatta Sormunen-Mettälä
pöytäkirjantarkastaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Loimaan seurakunta
Kirkkoneuvosto
26.1.2022, § 15

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15.

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: 3, 9, 10, 12

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
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka
on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa
tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
– 150 000 € (rakennusurakat);
– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät:

1 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käynti- ja postiosoite: Turuntie 32, 32200 Loimaa
Sähköposti: loimaa.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 3, 9, 10, 12
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
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.
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2 HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
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.

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, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

3 VALITUSOSOITUS
a) 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
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
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Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika 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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on
kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa.

