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§ 13

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 Erkki Kallio ja Hannu
Kauti. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 25.2.
– 29.3.2021 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. § 14 ”Oikaisuvaatimus Siunauskappelin LVI-urakoitsijan
valinta” muutoksenhaku seuraavasti: Päätöksestä voidaan tehdä valitus
Turun hallinto-oikeuteen.
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§ 14

Oikaisuvaatimus Siunauskappelin LVI-urakoitsijan valinta
Ari Lindell oli läsnä asian esittelyn ajan.

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Rakennustoimikunta 10.2.2021:
LVI-Optimus Oy / Jari Koivusaari on jättänyt 28.01 oikaisuvaatimuksen
kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestä koskien Siunauskappelin LVIurakkaa, liite.
Oikaisuvaatimustaan hän perustelle seuraavasti: ” Urakka on kuitenkin hylätty
ilman käytäntöjen mukaista urakan selontekoneuvottelua ja annettu työ ohi
toiselle urakoitsijalle.
Urakka tarjotaan aina tarjouspyynnön mukaisesti.
Tässä tapauksessa LVI-urakkaan kuuluu siis sen mukaisesti
lämmitys/vesitöiden lisäksi myös ilmastointityöt tarvikkeineen sekä uudet
kylmiöt. Uusista kylmiöistä mainittu Levian insinööritoimiston LVIAjärjestelmäkuvauksessa näin: Ruumishuoneen kylmiöt ja pakastimet ja niiden
vaatimat tekniikat laitevalmistajan mukaan ns. avaimet käteen tyylisesti, esim.
Hermetel Oy.”
Olen henkilökohtaisesti myös tätä tiedustellut Levialta ja saanut tiedon, että
kuuluvat ks. urakkaan.
Emme ole saaneet lisäkirjeitä missä tarjouspyynnön vaatimukset olisi
kumottu.”
Tarjouspyyntöasiakirjoissa on mainittu mm. seuraavia asioita lvi-urakoitsijan
oikaisuvaatimuksen vastineeksi:
- tarjouspyynnön tarjouspyyntöasiakirjaluettelossa on mainittu tarjoukseen liittyvät asiakirjat, jotka tarjoajan olisi pitänyt käydä läpi
- tarjouspyynnössä lause: Tarjous tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen
mukainen
- tarjouspyynnössä teksti: Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy
epäselvyyksiä, pyydetään asiaan selvitystä tilaajalta ennen tarjouksen
antamista
- tarjouspyynnössä teksti: Tilaajalla on oikeus hylätä tai hyväksyä tarjous
- urakkaohjelmassa lause sivulla 12: Tarjous voidaan hylätä esimerkiksi,
mikäli se ei ole urakkatarjouspyynnön mukainen tai sisältää omia ehtoja
- urakkaohjelmassa lause sivulla 12: Urakoitsijan valinnat ja niiden perusteet
päättää rakennuttaja
- urakkaohjelmassa teksti sivulla 12: Kaikki tarjoukset voidaan jättää
hyväksymättä
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- Urakoitsija ei ole perehtynyt Ark-työselitystä, jossa on maininta kylmiöiden
tilaajan erillishankinnasta. Sivulla 6 teksti: Urakoitsijoiden tulee huomioida
seuraavat rakennuttajan erillishankinnat aikataulussa: Ruumiskylmiöt (10
kylmiöpaikkaa, jotka toteutetaan neljässä yksikössä: 2 kpl 2 paikkaisia
kylmiöitä, 1 kpl 4 paikkainen kylmiö, 1 kpl ylileveä 2 paikkainen kylmiö, jossa
lisänä pakastustoiminto. Lisäksi mainittu sivulla 28: Vainajakylmiöt (REH).
Ruumishuoneeseen sijoitetaan seuraavat teräsrakenteiset elementtikylmiöt
vainajien säilytykseen jne.
- Lvi-työselityksessä on teksti: Ruumishuoneen kylmiöt ja pakastimet ja niiden
vaatimat tekniikat laitevalmistajan mukaan ns. avaimet käteen tyylisesti,
esim. Hermetel Oy. Kylmiöitä ei ole mainittu urakkaan sisältyväksi.
- Lvi-suunnitelmien piirustuksissa ei esitetä kylmiöille ja pakastimille mitään
tarkempia tyyppejä ja asennuksia, vain putkistot esitetty.
Näiden tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella oikaisuvaatimus on hylättävä.
Esitys

Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että oikaisuvaatimus on
hylättävä, koska tarjousasiakirjoissa on perusteet tarjouksien käsittelyyn ja
menettelytapoihin

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään LVI-Optimus Oy/Jari Koivusaari ja työpäällikkö Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä valitus Turun hallinto-oikeuteen.
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§ 15

Valtuustoaloite
Ari Lindell oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan.

Diaarinumero

DLOI/13/00.01.03/2021

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Jäsen Marjatta Sormunen-Mettälä jätti kirkkovaltuuston kokouksessa
10.12.2020 seuraavan aloitteen: ”Esitän, että poistetuista hautakivistä
luodaan esim. Suomussalmella olevan ”Hiljainen kansa” -taideteoksen
tapainen ympäristötaideteos. Mikäli näin ei voida tehdä, kivet kuitenkin on
säilytettävä eikä niitä saa toimittaa murskattavaksi. Esitän myös, että
muistokiviä ei poisteta hautausmailta tulevaisuudessa. ”
Rakennustoimikunta 10.2.2021: Hautatoimilaissa on ohje, jonka mukaan
muistomerkit, joita ei säilytetä, on hävitettävä siten, että vainajien
tunnistetiedot eivät jää näkyviin.
Jos hautamuistomerkki siirretään hautausmaalta pois ja otetaan
uusiokäyttöön, moni saattaa pitää vainajan muistoa loukkaavana, jos hänen
tietonsa ovat muistomerkissä edelleen nähtävissä. Seurakunnalla ei ole
varattuna ympäristötaideteokselle sopivaa paikkaa. Aloitteessa ei myöskään
ole mainintaa siitä tulisiko näitä taideteoksia useampia. Jotta alue olisi
turvallinen, muistomerkit olisi se perustettava kunnolla, tarvittaisiin myös arvio
perustamiskustannuksista. Tarvittaisiin myös ehdotus siitä, miten aluetta
pidettäisiin yllä ja kenellä olisi ylläpitovastuu.
Hautakivi ei ole paras tapa säilyttää vainajan muistoa. Nimet sekä syntymä- ja
kuolinajat säilyvät väestökirjanpidossa ja seurakuntien rekistereissä.
Historiankirjoituksella ja muistokirjoituksilla voidaan verrattomasti paremmin
säilyttää tietoa vainajan vaiheista ja hänelle tärkeistä asioista.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden muistomerkkien inventoinneista ja
säilyttämisestä on Museovirasto antanut ohjeen.
Kun katsotaan taideteosta ”Hiljainen kansa” Suomussalmella, ei voida yllä
olevien tietojen perusteella asettaa hautakiviä samantyyppiseen
taideteokseen, koska niistä on mm. vainajien tunnistetiedot selkeästi
tunnistettavissa.
Samoin on huomattava, että osa omaisista nimenomaan vaatii
hautamuistomerkkien poistamista hautausmaalta mahdollisimman pikaisesti
sen jälkeen, kun hautapaikka on palautunut takaisin seurakunnalle.
Kun tunnistetietoja ei luovutettavissa hautamuistomerkeissä saa olla sen
jälkeen, kun hautamuistomerkit siirretään pois hautausmalta, on kivien
murskaus siihen asiallinen tapa, jolloin kivimateriaali tulee uusiokäyttöön.
On tärkeä huomata, että samalla kun omaiset luovuttavat hautapaikan
seurakunnalle, siirtyy samalla vastuu hautamuistomerkeistä. Seurakunta on
vastuussa siitä, etteivät ne aiheuta vahinkoja, koska ne useasti ovat vinossa.
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Esitys

Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle,
että aloite ei ole esitetyssä muodossa toteuttamiskelpoinen, koska
hautamuistomerkeissä sen jälkeen, kun ne poistetaan hautausmailta, ei
tunnistetiedot saa olla luettavissa. Seurakunta ei myöskään ole varannut
resursseja taideteoksen toteuttamiseksi. Seurakunnan toimintaa
hautausmaille ohjaa hautatoimilaki. Siksi seurakunnat poistavat palautuneilta
haudoilta olevat hautamuistomerkit, jollei niillä ole kulttuurihistoriallista arvoa,
koska hautausmaat pitää olla arvoisessaan kunnossa.

Käsittely

Jäsen Tarja Mäki-Punto-Ristanen esitti asian uudelleen valmistelua jäsen
Eliisa Jaatisen kannattamana.
Esittelijä oli valmis muuttamaan esittelyään ja ottamaan asian uudelleen
valmisteluun.

Päätös

Asia jätettiin uudelleen valmisteluun.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 16

Seurakunnan ja henkilöstötilastojen kuukausiraportti 1.1.-31.12.2020

Diaarinumero

DLOI/48/02.00.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä seurakunnan ja henkilöstötilastojen kuukausiraportti ajalta 1.1.31.12.2020 sekä henkilöstötilaston vuosiraportti 2020.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi liitteenä olevat tilastoraportit.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 17

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riuku Laukkanen
Sami Laaksosen viranhaltijapäätös 1/2021
Rakennustoimikunnan pöytäkirja 2/2021
Alastaron kappelineuvoston pöytäkirja 1/2021
Mellilän kappelineuvoston pöytäkirja 1/2021
Metsämaan kappelineuvoston pöytäkirja 1/2021

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 18

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.30.

Allekirjoitukset

Elina Rouhiainen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 25.2.2021
Erkki Kallio
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Kauti
pöytäkirjantarkastaja
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Kirkkoneuvosto
24.2.2021, § 18

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: 13, 15, 16, 17, 18.

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:

VALITUSOSOITUS
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: 14
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Liitetään pöytäkirjaan
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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.

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. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun
se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä
voidaan käsitellä.

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 260 € 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.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

