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Kokouspaikka

Loimaan Kaupunginkirkko Turuntie 32, 32200 Loimaa, hybridikokous

Sähköiset kokoukset mahdollistava laki kirkkolain muuttamisesta (200/2021) on vahvistettu ja tullut
voimaan 15.3.2021. Näin sähköisiä kokouksia voidaan järjestää kirkon viranomaisten toimielimissä lain
tultua voimaan.
Kokous toteutettiin hybridikokouksena eli Kaupunginkirkon kirkkosalissa oli puheenjohtajan ja esittelijän
lisäksi neljä (4) jäsentä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Teams-yhteydellä paikalla oli
kuusi (6) jäsentä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja sekä kappelipapit.
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§ 19

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

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat valitaan fyysisesti kokouksessa
läsnäolevista. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 25.3.
– 26.4.2021 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

Hybridikokous esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
valittiin Hannu Kauti ja Margit Vehviläinen.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 20

Mellilän kappelineuvoston jäsenen valinta

Diaarinumero

DLOI/17/00.00.01/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Mellilän kappelineuvoston jäsen Jussi Vähä-Sullo on ilmoittanut, että hän ei
asu enää Mellilän kappeliseurakunnan alueella. Tästä syystä Loimaan
seurakunnan kirkkovaltuuston tulee valita uusi jäsen Vähä-Sullon tilalle
Mellilän kappelineuvostoon. Mellilän kappeliseurakunnan ohjesäännössä
sanotaan: ”Kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsemiensa kappelineuvoston
jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla
vaalikelpoisia seurakuntavaalissa (5§).
Kappelineuvosto esittää varsinaiseksi jäseneksi Ari Vikströmiä ja
varajäseneksi Heikki Onnelaa jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi (20212022). Molemmilta on saatu suostumus tehtävään. Lähetetään
kirkkoneuvoston kautta valtuuston päätettäväksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Mellilän
kappelineuvostoon varsinainen jäsen ja hänelle varajäsenen jäljellä olevan
valtuustokauden ajaksi (2021-2022).

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 21

Taloussihteerin irtisanoutuminen

Diaarinumero

DLOI/45/01.01.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Taloussihteeri Riitta Riponiemi on jättänyt 9.3.2021 irtisanoutumisilmoituksen
(liite) virastaan siirtyäkseen eläkkeelle 1.10.2021 alkaen.

Esitys

Hyväksytään irtisanoutuminen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Riitta Riponiemi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 22

Haudankaivajan määräaikaisen työsuhteen jatkaminen

Diaarinumero

DLOI/11/01.01.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Sami Lehtosen työsuhde määräaikaisena haudankaivajana päättyy
9.4.2021.Uurnahautauksien lisääntymisestä huolimatta n. 40 % kaikista
hautauksista on vielä arkkuhautauksia. Arkkuhaudankaivuussa tarvitaan kaksi
työntekijää työturvallisuussyistä, siksi on tarpeellista jatkaa Lehtosen
työsuhdetta määräaikaisena ajalla 10.4.2021 – 31.12.2022. Työpäällikkö
esimiehenä puoltaa työsuhteen jatkoa.

Esitys

Jatketaan Sami Lehtosen työsuhde määräaikaisena haudankaivajana ajalla
10.4.2021 – 31.12.2022.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindell ja Sami Lehtonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

3/2021

5

24.03.2021
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 23

Talouspäällikön loma-anomus

Diaarinumero

DLOI/31/01.01.02/2020

Talouspäällikkö poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijä

kirkkoherra Riku Laukkanen
Talouspäällikkö Leena Välikangas anoo vuoden 2020 lomastaan, jota on
kuusi päivää jäljellä, pidettäväksi lomaa 19.4. ja 27.4.2021, kaksi päivää.
Jäljelle jäävät neljä lomapäivää anotaan siirrettäväksi säästövapaaseen
pidettäväksi myöhemmin.

Esitys

Myönnetään anotusti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 24

Työryhmän valinta valtuustoaloitteen valmisteluun

Diaarinumero

DLOI/13/00.01.03/2021

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 24.2.2021 jäsen Marjatta SormunenMettälän kirkkovaltuuston kokouksessa tekemää aloitetta koskien poistettavia
hautakiviä. Kirkkoneuvosto jätti asian uudelleen valmisteluun.
Koska aloitteen tehtävän anto ei ole aivan selvä ja asiaa tulee vielä
selkeyttää, niin kirkkoneuvosto valinnee työryhmän asian valmisteluun.
Työryhmässä on hyvä olla yksi viranhaltija ja kaksi - kolme kirkkoneuvoston
jäsentä.

Esitys

Valitaan työryhmä valtuustoaloitteen valmisteluun.

Päätös

Työryhmään valittiin aloitteen tekijä Marjatta Sormunen-Mettälä, Eliisa
Jaatinen ja työpäällikkö Ari Lindell.
Lisäksi jokaista kappelineuvostoa, Alastaro, Mellilä ja Metsämaa, pyydetään
ehdottamaan työryhmään jäsen.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 25

Määrärahaylitykset/-alitukset 2020

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkovaltuuston sitovuustasona on pääluokkataso ulkoisten erien osalta.
Pääluokkatasolla talousarvion toteuma vuonna 2020 on ylittynyt/alittunut
seuraavasti:
1. Hallinnon osalta toteuma talousarvioon verrattuna on alittunut 15.490,13
euroa, toteutunut 96,7 %. Toimintatuottoja on jäänyt kertymättä 21.720,74
euroa ja Toimintakuluja on jäänyt käyttämättä 38.232,95 euroa. Poistoja
IC-laitteista on kirjattu 1.022,08 euroa, mikä ei ole mukana talousarviossa.
2. Seurakunnallisen toiminnan osalta talousarvio on alittunut 196.003,67
euroa, toteutunut 86,5 %. Toimintatuottoja on jäänyt kertymättä 68.850,01
euroa, näistä pääosa rippikoulu- ja muiden leirien sekä lähetyksen
kolehtien ja keräysten osalta. Toimintakuluja on jäänyt käyttämättä
264.853,68 euroa, joista suurimpia ovat henkilöstökulut, palvelujen ostot
ja aineet ja tarvikkeet.
3. Hautaustoimen osalta talousarvio on ylittynyt 29.821,31 euroa, 110,9%.
Toimintatuottoja on kertynyt 35.771,68 euroa vähemmän, suurin osa
hautausmaksujen osalta. Toimintakulut ovat ylittyneet 25.294,27 euroa,
näistä pääosa syntynyt tuhkausmaksuista, vartiointipalveluista,
puhdistusaineista, puhtaanpitopalveluista ja jätehuollosta. Poistoja on
kirjattu 31.244,64 vähemmän kuin talousarviossa
4. Kiinteistötoimen osalta talousarvio on alittunut 555,91 euroa, 100,1 %.
Toimintatuotot ylittyivät 18.990,79 euroa. Toimintatuottoihin on kirjattu
lahjoitusvaroihin testamentilla saatu asunto-osake, 31.372,93 euroa.
Toimintakulut ovat ylittyneet 33.870,38 euroa, joihin sisältyvät
puhtaanpitopalvelut, jätehuolto, rakennusten rakentaminen ja
kunnossapito sekä vakuutukset. Poistoja kirjattiin 14.341,75 euroa
vähemmän.
5. Rahoitustoimi on ylittänyt talousarvion 11.792,26 eurolla, 100,4%.
Kirkollisverotuloja kertyi 26.289,42 euroa ja valtionrahoitusta 3.708 euroa
enemmän talousarvioon verrattuna. Kirkkohallituksen korona-avustusta
seurakunta sai 10.191 euroa, mikä ei ollut mukana talousarviossa.
Rahoitustuottoja ja -kuluja kertyi 26.521,30 euroa vähemmän.
6. Investointien osalta talousarvio on alittunut 117 848,96 euroa.
Rakennusavustukset 117 621,00 euroa vuodelta 2019 on saatu ja kirjattu
vuoden 2020 investointeihin tulona.
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Esitys

Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen 2020 määräraha-alitukset/-ylitykset
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 26

Talousarvion 2020 käyttösuunnitelman toteutuma

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 17.12.2019 toiminta- ja taloussuunnitelman
2020-2022 ja talousarvion 2020. Kirkkoneuvosto hyväksyi 28.1.2020
talousarvion käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman osalta kirkkoneuvoston
sitovuustaso on tehtäväalueen nettomeno ilman sisäisiä eriä.
Käyttösuunnitelman tavoitteet ovat sitovia.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2020
käyttösuunnitelman toteutuman.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

3/2021

10

24.03.2021
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 27

Seurakunnan tilinpäätös 2020

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä
kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja asetuksen, kirkkohallituksen ja
kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten
mukaisesti.
Tilinpäätös on laadittu kirkkohallituksen virastokollegion 17.6.2020
hyväksymän ohjeen mukaan.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva seurakuntatalouden
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen
mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja
talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, joka hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään
tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Kirkollisveroa kertyi 2.912.289,42 euroa, mikä on 26.289,42 euroa enemmän
kuin mitä talousarvioon oli arvioitu. Valtionrahoitusta saatiin 309.708 euroa.
Toimintatuottoja kertyi 258.238,36 € (235.934,84 € v. 2019). Toimintakulut
olivat 2.713.508,02 € (2.940.594,05 € v. 2019). Vuosikatteeksi tuli 475.704,53
€ (294.186,15 € v. 2019). Vuosikate riitti poistoihin 282.795,69, joten
seurakunnan tilikauden tulos on ylijäämäinen 192.908,84 €. Tulos oli
54.525,79 € alijäämäinen vuonna 2019.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilipäätöksen vuodelta 2020 ja jättää
sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä hyväksyy liitteenä olevan
vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.
Tilinpäätösasiakirja toimitetaan jäsenille ja kokoukseen oikeutetuille tämän
viikon, vko 11, aikana.

Päätös

Esityksen mukaan.
Läsnäolevat kirkkoneuvoston jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen.
Kirkkoneuvoston teamsillä osallistuvien jäsenten kanssa talouspäällikkö sopii
allekirjoittamisajankohdista.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 28

Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkkohallituksen Virastokollegion 17.6.2020 hyväksymän ohjeen
tilinpäätöksen laatimisesta mukaan hautainhoitorahastolle laaditaan oma
erillinen tilinpäätös vuodesta 2020 lähtien.
Tilinpäätös laaditaan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen
allekirjoittaa kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tämän jälkeen tilinpäätös
annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy
tilinpäätöksen viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Toimintatuottoja kertyi 126.781,98 € (125.385,11 € v. 2019). Toimintakulut
olivat 141.674,59 € (148.780,94 € v. 2019). Vuosikate on 23.805,39 €.
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 23.805,39 €.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen
vuodelta 2020 ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä hyväksyy
liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.
Tilinpäätösasiakirja toimitetaan jäsenille ja kokoukseen oikeutetuille tämän
viikon, vko 11, aikana.

Päätös

Esityksen mukaan.
Läsnäolevat kirkkoneuvoston jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen.
Kirkkoneuvoston teamsillä osallistuvien jäsenten kanssa talouspäällikkö sopii
allekirjoittamisajankohdista.

Toimenpiteet

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 29

Kuoroavustukset vuodelle 2021

Diaarinumero

DLOI/14/04.03.04/2021

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

Hyväksytään toiminta-avustukset Loimaan seurakunnan kuoroille vuodelle
2021 esityksen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Kaija Huhtanen

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 30

Partiolippukuntien määrärahat 2021

Diaarinumero

DLOI/15/04.04.02/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan tuki partiolippukunnille vuonna 2021
Seurakunnan talousarviossa on varattu määräraha partiolippukuntien
toiminnan tukemiseen. Lippukunnanjohtajien kanssa on aiemmin sovittu, että
tämä määräraha jaetaan tasapuolisesti kaikkien lippukuntien kesken.
Jakoperusteeksi on sovittu lippukunnan jäsenmäärä edellisen toimintavuoden
lopussa, ja vuodesta 2013 alkaen määrärahaksi 18 euroa jäsentä kohden.
Koronavuodesta huolimatta lippukunnat ovat pystyneet toteuttamaan
laadukasta partiotoimintaa, mistä kertoo mm. useimpien lippukuntien
kasvanut jäsenmäärä. Saviseudun alue, johon Loimaankin lippukunnat
kuuluvat, palkittiin Lounais-Suomen Partiopiirin kasvukilpailun eniten
kasvaneena alueena syksyllä 2020. Toiminnan raporttien perusteella
lippukunnat ovat tilanteen huomioiden järjestäneet monipuolista toimintaa,
vaikka useimmat vuodelle 2020 suunnitellut tapahtumat jouduttiinkin
peruuttamaan, kuten piirileiri ja perinteinen partioparaati. Sen sijaan toiminta
on toteutunut pienemmissä ryhmissä ja lähempänä yksittäistä partiolaista.
Liitteenä kasvatuksen johtavan työntekijän laatima esitys.
Alastaron Jyväset
Loimaan Nuotioloimut
Loimaan Saviset
Mellilän Menninkäiset

1512 €
2160 €
1620 €
1944 €
Yht. 7236 €

Esitys

Hyväksytään seurakunnan talousarvion mukainen avustus seurakunnan
alueella toimivien partiolippukuntien toimintaan anomuksen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Sami Laaksonen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 31

Lähde seurakuntaliite vuodelle 2021

Diaarinumero

DLOI/16/06.02/2021

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunta on yhteistyössä Loimaan Lehden kanssa julkaissut kolmen
vuoden ajan 4-sivuista seurakuntalehteä. Vuonna 2019 ja 2020 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 2021. Eräänä vaihtoehtona on esitetty suppeamman
keskiaukeamaliitteen julkaisua pääsiäisen ja joulun alla sekä syyskauden
alkaessa. Talousarviossa on varauduttu kolmen tai enintään neljän Lähde
liitteen julkaisemiseen.
Loimaan Lehden tarjous vuodelle 2021 on liitteenä (ei julkinen).

Esitys

Hyväksytään Loimaan Lehden tarjous kolmen seurakuntaliitteen painamisesta
vuonna 2021.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 32

Siunauskappelin konsulttisopimus rakennuttamis- ja valvontatehtävät

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Loimaan seurakunta on käyttänyt rakennusprojekteissa rakennuttamis- ja
valvontatehtävissä Raksystems Oy / Pasi Heikkilää, jolla on riittävä tieto ja
taito kirkollisten rakennusten rakentamiseen ja kunnostamiseen.
Rakennustoimikunnan kanssa yhteistyö on sujunut hyvin, ja hänellä on laaja
tietämys myös eri alojen erikoisosaajista. Kun kunnostettava kohde on vielä
suojelun alainen, edellytetään kunnostamisessa alan kokemusta ja
ammattitaitoa.
Raksystems Oy on lähettänyt konsulttitoimeksiannon hyväksyttäväksi.
Sopimusehdot, ja niiden perusteet ovat samat, eikä sopimushintaakaan ole
tarkastettu. Liitteessä olevassa konsulttisopimusehdotuksessa on lueteltu ne
työt, joita sopimus siunauskappelin korjausrakentamisessa kuuluvat
sopimuksen piiriin. Mitään olennaista ei tehtäväluettelosta puutu.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan konsulttisopimuksen rakennuttamisja valvontatehtävistä.
Liitteen yksikköhintatiedot sekä henkilötiedot eivät ole julkisia.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 33

Testamentti

Diaarinumero

DLOI/49/02.05.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
HOK-Elannon Lakipalvelu ilmoittaa 5.3.2021 kirjatulla kirjeellä, että Loimaan
seurakunta on nimettynä legaatin saajana Ritva Kunnaksen testamentissa.
Liite.

Esitys

Merkitään tiedoksi ja vastaanotetaan liitteenä oleva testamentti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 34

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Kirkkohallituksen virastokollegion päätös määräalan myynnistä, nähtävilläolo
26.2. – 12.3.2021
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin istunnon ptk-ote, selvitysmiehen
lausunto Paimion rovastikunnan talous-, kiinteistö- ja hautaustoimen
yhteistyöstä
IT-johtokunnan pöytäkirja 1.2021
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 8/2021, sähköiset kokoukset
Valmisteluryhmän muistio 2.2021

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 35

Kirkkoneuvoston kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.36,

Allekirjoitukset

Riku Laukkanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 24.3.2021
Hannu Kauti
pöytäkirjantarkastaja

Margit Vehviläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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Kirkkoneuvosto
24.3.2021, § 35

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: 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35.

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: 22, 29, 30, 31, 32.

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.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 21, 23,

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: 22, 29, 30, 31, 32.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja
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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.

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

