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§ 86

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 keskiviikkona 29.5.2019 klo 12. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla 31.5. –
1.7.2019 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 muutoksella, että pöytäkirjantarkastajaksi ja
ääntenlaskijaksi Eliisa Jaatisen tilalle valittiin Margit Vehviläinen sekä
pöytäkirjantarkastusaika keskiviikkona muutettiin ajaksi klo 11.15.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan, muutoksella että §:ksi 109 muutetaan ja lisätään
”Maanvuokrasopimus” ja tämän jälkeiset pykälänumerot muuttuvat yhdellä
suuremmiksi, §:ään 110 ”Tiedoksi” lisätään ”Testamenttiasia” ja
Tuomiokapitulin istunnon 21.5.2019 pöytäkirjaote.
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§ 87

Kanta-Loimaan seurakuntatalon ja Metsämaan kirkon piha-alueiden asfaltointi

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Vuoden 2019 talousarviossa on määräraha Kanta-Loimaan srk-talon ja
Metsämaan kirkon piha-alueiden asfaltointiin. Näiden kohteiden asfalttipihat
ovat pahasti murtuneet ja vaativat pikaista kunnostusta.
Urakan arvioitu summa eri ylitä julkisten hankintojen kansallista kynnysarvoa,
joten urakkaan ei sovelleta siltä osin julkisia hankintoja koskevia määräyksiä.
On tietysti luonnollista, että siitä huolimatta on kysytty 3 tarjousta.
Työpäällikkö on pyytänyt 10.05. tarjouksia seuraavilta urakoitsijoilta:
Laatuasfaltti, Superasfaltti ja Asfalttikallio.
Tarjouksia on pyydetty 24.5.2019 mennessä.

Esitys

Hyväksytään Superasfaltin tekemä tarjous. (liite)

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö Ari Lindellille

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 88

Kanta-Loimaan seurakuntatalon piha-alueen valaistusuunnitelma

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Hallintosihteeri Sari Huhtala
Investoinneissa on määräraha Kanta-Loimaan srk-talon piha-alueen
valaistuksen uusimiseen. Varsinkin syksyllä pysäköintialue ja sieltä kulku
srk.taloon on heikosti valaistu, ja asia on syytä laittaa asialliseen ja
turvalliseen kuntoon. Jotta asiat menevät oikeassa järjestyksessä
valaistuksen uusiminen on syytä suorittaa ennen piha-alueen asfaltointia.
Kirkkoneuvoston on tarkoituksenmukaista myöntää rakennustoimikunnalle
valtuudet hyväksyä suunnitelman toteutus.
Alustava kustannusarvio saadaan kokoukseen.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan valaistussuunnitelman siten
lisättynä, että suunnitelmaa täydennetään vielä kolmella (3) auton
lämmityspisteellä, jolloin siinä on paikat kuudelle (6) autolle.
Rakennustoimikunnalle myönnetään valtuudet toteuttaa hanke-esitys.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 89

Kiinteistöjen lämmityksen etäohjauksen laajennus

Diaarinumero

DLOI/33/03.03.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Sähkölämmitteisissä kiinteistöissämme on ollut jo jonkin aikaa käytössä
kiinteistöjen lämpötilojen etäohjaus. Kokemukset ovat olleet hyvin positiivisia.
Energiasäästöjen lisäksi merkittäviä säästöjä syntyy, kun henkilökunnan ei
tarvitse mennä erikseen laittamaan lämpöjä lämmityskaudella etukäteen
päälle. Lisäksi näissä manuaalisissa säätöissä pitää ottaa ”varman päälle”,
että helposti tulee ns. ”ylilämmitystä”. Nyt näiden kiinteistöjen ohjaus voidaan
suorittaa sähköisesti esim. omalta työpisteeltä tietokoneella.
Järjestelmä on toiminut, mutta sitä on voitu käyttää vain sähkölämmitteisissä
kiinteistöissä. Nyt järjestelmää on mahdollisuus käyttää myös muissa
lämmitysjärjestelmissä mm. vesikiertoisessa järjestelmässä. Mikäli järjestelmä
olisi kaikissa kiinteistöissä, saisimme optimoitua lämmityskulut. Liitteenä
olevassa tarjouksessa on mukana tilavammat kiinteistömme, ja kun
vesikiertoisiin järjestelmiin rakennettava ohjausjärjestelmä on haastavampi,
on se myös luonnollisesti arvokkaampi rakentaa ja ylläpitää. Kuten
tarjouksesta ilmenee se käsittää reilut 70 huonetta ja lukuisia lämpöpattereita,
joihin jokaiseen pitää asentaa antura. Esimerkiksi Kanta-Loimaan kirkossa on
yli 70 kappaletta lämpöpattereita.
Kun järjestelmään on mahdollista liittää myös käytössä oleva
ajanvarausjärjestelmä Katrina, niin näin saisimme optimoitua kaikkien tilojen
lämmityskulut. Käytännössä pelkistäen siis, kun esim. johonkin kirkkoon
tehdään tilavaraus lämmitysjärjestelmä lämmittää automaattisesti tilan ennalta
sovittuun lämpötilaan. Tällä poissuljetaan tehokkaasti inhimillisen erehdyksen
mahdollisuus.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevat tarjoukset. Rahoitus valitaan leasingrahoituksena.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään työpäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 90

Loimaan seurakunnan strategia vuosille 2019-2022

Diaarinumero

31/00.01.02/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Piispantarkastuksen pöytäkirjassa, jonka piispan lausunto on päivätty
30.11.2018, kerrotaan että tarkastus antoi kuvan monessa suhteessa hyvin
hoidetusta ja toimivasta seurakunnasta. Piispa arvioi, että seurakunnan
työntekijöissä on osaamista ja ammattitaitoa – jopa enemmän kuin tällä
hetkellä on voitu saada käyttöön. Luottamushenkilöissä on asiantuntemusta ja
sitoutuneisuutta. Haasteista päällimmäinen ei ole talous, niin kuin monissa
muissa seurakunnissa. Tästä syystä Loimaan seurakunnalla on liikkumavaraa
ja kehittämisen edellytyksiä. Piispantarkastuslausunnosta nousi keskeisenä
kehittämiskohteena seuraava asia: ”Seurakunta kaipaa yhteistä työnäkyä ja
siihen liittyviä toimintalinjauksia. Sisäistetty työnäky ja toimintalinjaus toisaalta
auttavat asettamaan oman työn ja työalan painopisteitä, toisaalta tekemään
yhteistä, työalarajat ylittävää, työtä. Strategiatyyppiseen työskentelyyn on
syytä osallistaa myös luottamushenkilöt.”
Strategiatyöskentely käynnistettiin 31.10.2018, viisi viikkoa
piispantarkastuksen päättymisestä, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten
strategiatyöpajalla, jossa oli asiantuntijana mukana hiippakuntasihteeri Anssi
Nurmi. Seuraava työskentely tapahtui 14.11. työntekijäjoukolla, alustajana oli
jälleen hiippakuntasihteeri Anssi Nurmi.
STRATEGIATYÖRYHMÄ
Seurakunnan johtoryhmän kokouksessa 5.12.2018 käsiteltiin
luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten sekä työntekijöiden laatimia
ehdotuksia Loimaan seurakunnan visioksi, missioksi ja arvoiksi. Päätettiin
koota työryhmä, johon tulee edustus seurakuntalaisista, luottamushenkilöistä
ja työntekijöistä. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 31. päivä
tammikuuta 2019. Työntekijöiden edustajiksi nimettiin vs. johtava
nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen, diakoniatyöntekijä Marika Maijala,
taloussihteeri Riitta Riponiemi sekä kirkkoherra Riku Laukkanen.
Aikatauluksi sovittiin, että Helatorstaina 29.5.2019 strategia on valmiina.
Tuomiokapitulin konsultti Anssi Nurmi kutsutaan viimeistä edelliseen
neuvonpitoon kevättalvella. Työntekijäkokouksessa 28.5.2019 strategia
annetaan kaikille tiedoksi ja käyttöön seuraavan vuoden toiminnan
suunnitteluun.
Kirkkoneuvosto valitsi 29.1.2019 KN 1/2019 keskuudestaan
strategiatyöryhmään Marjatta Sormunen-Mettälän ja Heikki Vainion.
Kirkkoherra kutsui ryhmään Aava Heilalan ja Merja Yli-Urpon.
Strategiatyöryhmä kokoontui kevät - talvella hyvin tuloksin. Viimeinen
työryhmän kokoontuminen on 15.5., jolloin Loimaan seurakunnan yhteinen
työnäky valmistuu. Ehdotus valmiiksi työnäyksi tuodaan kokoukseen.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Loimaan
seurakunnan strategian (yhteinen työnäky), joka on syntynyt 31.10.2018
käynnistetyn strategiatyöskentelyn seurauksena. Yhteinen työnäky ja siihen
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liittyvät toimintalinjaukset toisaalta auttavat asettamaan oman työn ja työalan
painopisteitä, toisaalta tekemään yhteistä, työalarajat ylittävää, työtä.
Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 91

Loimaan seurakunnan ehdotus alueellisen keskusrekisterin perustamiseksi

Diaarinumero

39/04.09.00/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan Seurakunta on lähestynyt 16:tta potentiaalista liittyjäseurakuntaa,
alueellisesti suhteellisen lähellä sijaitsevaa seurakuntaa, alla olevalla
sähköpostikirjeellä:
”Kirkkohallituksen täysistunto linjasi kokouksessaan 10.11.2015, että
kirkonkirjojen pito toteutetaan Suomen ev-lut. kirkossa tulevaisuudessa
alueellisissa keskusrekistereissä. Perustettavat keskusrekisterit voivat
muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista tai
seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin
itsenäisistä seurakunnista. Alueellisen organisoitumisen on suunniteltu
tapahtuvan seurakuntien omaehtoisin sopimuksin. Kyse on siis seurakuntien
vapaaehtoisista ratkaisuista, eikä kirkkohallitus ole ohjannut organisoitumista
säädösmuutoksin.
Loimaan seurakunnalla on täysi valmius ja kapasiteetti ryhtyä alueelliseksi
keskusrekisteriksi.
Loimaan keskusrekisteri pystyy tarjoamaan:
• henkilökohtainen palvelu
• liitosseurakuntana vahva kokemus erilaisista kirkonkirjoista
• vahva alueellinen paikallistuntemus
• ilmainen tilava parkkipaikka
Tämän lisäksi uskomme jakavamme teidän kanssanne toiveen siitä, etteivät
kaikki tämänkaltaiset kirkon työpaikat keskittyisi suuriin kaupunkeihin, siitä
huolimatta että kirkonkirjat ovat nyt kalliilla rahalla digitoidussa muodossa.
Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan mahdollisen kiinnostuksenne Loimaan
keskusrekisteriä kohtaan vastaamalla tähän viestiin 31.5. mennessä
osoitteeseen minna.hannula@evl.fi ”

Esitys

Loimaan seurakunta odottaa seurakunnilta vastaukset. Mikäli seurakunnat
osoittavat kiinnostusta mahdollisesti perustettavaa rekisteriä kohtaan,
tehdään tarkat laskelmat ja suunnitelmat seurakuntien kesken käytävää
neuvottelua varten ja kutsutaan neuvottelijat Loimaalle sekä asiasta ollaan
yhteydessä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään hankkeesta tiedotetuille seurakunnille.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 92

Anomus tuesta ystävyysseurakuntavierailuun Kolppanaan

Diaarinumero

30/09.00.01/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Loimaan seurakunnan ystävyysseurakunta - yhdyshenkilöt Helvi ja Veikko
Klemetti ovat anoneet tukea ystävyysseurakuntakäyntiä varten. Heillä on
tarkoitus mennä käymään Venäjällä, Kolppanan ja Volosovon seurakunnissa.
Heillä ei ole viisumia ja sitä on vaikeaa saada ilman Venäjän
maahanmuuttoviraston puoltoa. Matkan voisi kuitenkin tehdä ilman viisumia
laivalla. Lähtö olisi torstaina. Venäjällä oloaikaa on perjantaistasunnuntaihin. Paluu Helsinkiin maanantaina.
Kustannukset ovat kesäsesongin aikaan laiva ja hotelli (halvin) lisäksi
polttoaine -ja satamamaksu 430 €/hlö, junaliput Loimaa – Helsinki 2x26 €/hlö
(eläkelippu). Matkat venäjällä n. 30 €/ hlö. Yhteensä kahdelta hengeltä n.
1050 €. Muista kuluista olisi mahdollista saada kuitit paitsi Venäjän sisäisestä
kulkemisesta. Matkan tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty. Anomus
liitteenä.
Klemetit ovat henkilökohtaisesti pitäneet säännöllisesti yhteyttä Kolppanan ja
Volosovon ystävyysseurakuntiin. Muuta yhteydenpitoa ei sinne viime vuosina
ole ollutkaan. Siksi on perusteltua myöntää Helvi ja Veikko Klemetin
ystävyysseurakuntamatkaan avustus siltä osin kuin kustannuksista saadaan
kuitit, kuitenkin enintään tuhat euroa yhteensä.

Esitys

Myönnetään Helvi ja Veikko Klemetin ystävyysseurakuntamatkaan
taloudellinen avustus, joka kattaa junamatka-, laiva- ja hotellikulut, enintään
500 euroa/ henkilö. Edellytetään matkasta kuittiselonteko.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Helvi ja Veikko Klemetille.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 93

Ritva Szarekin palkkio Puolan rippikoululeiriin liittyvistä työtehtävistä

Diaarinumero

38/01.02.02/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Perinteeksi muodostunut rippikoululeiri, joka suuntautuu Puolaan, on
mahdollista toteuttaa tänäkin kesäni siksi, että viime syksynä eläkkeelle
siirtynyt pastori Ritva Szarek on lupautunut toimimaan rippikoululeirin
opettajana ja paikallisena oppaana.
Ritvan maksettava päiväkohtainen palkkio voisi olla Kirkon virka- ja
työehtosopimuksen (KirVesTes) suosituksen mukainen Toimituspapin palkkio
rippikoulun kaksoistunnista papille, joka ei ole seurakunnan palveluksessa,
110€. Tämän lisäksi Szarekille maksettaneen ulkomaanpäiväraha Puola
56€/päivä, vähennettynä ateriaedulla.
Puolan rippikoululeiri on 11.-18.6 (8pv). Lisäksi Ritva Szarek on ollut mukana
kahdessa tapaamisessa (kaksi kaksoistuntia), ennakkopäivässä
(kaksoistunti), sekä tulee olemaan mukana konfirmaatioharjoituksessa sekä
konfirmaatiossa, yhteensä kaksoistunti. Toimituspapin palkkio
rippikoulutunneista pitää sisällään työtehtävien valmisteluun käytetyn ajan.

Esitys

Maksetaan pastori Ritva Szarekille Puolan rippikoululeirin opetustehtävistä ja
paikallisoppaana toimimisesta rippikoululeirin ajalta 11.-18.6.2019
toimituspapin palkkio rippikoulun kaksoistunnista papille, joka ei ole
seurakunnan palveluksessa, 110€ päivältä sekä ulkomaanpäiväraha 56€/pvä
vähennettynä ateriaedulla. Tämän lisäksi Ritva Szarekille maksetaan
rippikoulun ennakkotapaamispäivistä sekä konfirmaatioharjoituksesta ja
konfirmaatiosta Loimaalla, yhteensä neljää rippikoulun kaksoistuntia vastaava
palkkio, 440€.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ritva Szarekille

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voida tehdä oikaisuvaatimusta kirkkoneuvostolle
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§ 94

Talouspäällikön vuosiloma
Talouspäällikkö poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Diaarinumero

40/01.01.00/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Talouspäällikkö Leena Välikangas anoo lomaa seuraavasti: 24.6 -14.7.2019
15 pv, 8.-9.8.2019 2 pv, 14.-20.10.2019 5 pv, 23.12.2019 1 pv, 27.12.2019
1pv, 24.2 - 1.3.2020 5 pv, yhteensä 29 päivää. Lomaoikeus 38 päivää, josta
aikaisemmin pidetty 8 päivää. Lomaa jää jäljelle 1 päivä myöhemmin
pidettäväksi.

Esitys

Myönnetään esityksen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään talouspäällikölle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

5.2019

11

28.05.2019
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§ 95

Rakennusavustus-anomus

Diaarinumero
Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Loimaan seurakunta on talousarviossaan 2019 päättänyt kunnostaa ja korjata
useita historiallisesti arvokkaita kohteita, joihin on mahdollista anoa
rakennusavustusta Kirkkohallitukselta. Kohteita ovat: Metsämaan kirkon
lattian ja penkkien maalaus sekä ulkovuoren maalaus, Mellilän hautausmaan
ja kirkon kiviaidan kunnostus sekä Alastaron hautausmaan kiviaidan ja
sankarivainajien muistopaaden kunnostus.
Avustushakemuksen käsittelee seurakunnassa kirkkoneuvosto. Avustusta
voidaan hakea sekä etu- että jälkikäteen. Hakuaika päättyy vuoden lopussa.

Esitys

Hyväksytään liitteenä oleva avustushakemus.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Leena Välikangas

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

5.2019

12

28.05.2019
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§ 96

Harkinnanvarainen palkanosa , HAVA

Diaarinumero

DLOI/12/01.02.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Harkinnanvaraisen (HAVA) palkanosan tavoitteet ovat työalojen johtavat
arvioineet joulukuuhun 2018 mennessä. HAVA-työryhmä käsitteli arvioinnit
kokouksessaan 8.5.2019. Harkinnanvarainen palkanosa maksetaan ajalta
1.1.2019 – 31.5.2019 takautuvasti kesäkuun palkassa.

Esitys

Hyväksytään liitteenä oleva ei-julkinen koonti harkinnanvaraisen palkanosan
saajista. HAVA-lisä maksetaan ajalta 1.1. – 31.12.2019. Kesäkuun palkassa
se maksetaan takautuvasti ajalta 1.1. – 31.5.2019.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Leena Välikangas

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voida tehdä oikaisuvaatimusta kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

5.2019

13

28.05.2019
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§ 97

Luottotappiot

Diaarinumero

DLOI/41/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Erääntyneistä myyntilaskuista ei ole saatu suorituksia perinnästä huolimatta,
Siksi ne on hyvä poistaa seurakunnan myyntisaamisista ja merkitä
luottotappioihin. Tästä huolimatta perintää ko. myyntilaskujen osalta
jatketaan.

Esitys

Hyväksytään liitteenä oleva ei-julkinen luottotappiokoonti, joka tuodaan
kokoukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

28.05.2019
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 98

Toimintatilastot

Diaarinumero
Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä toiminnantilastot 30.4.2019 asti.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

5.2019

14

Pöytäkirja

5.2019

28.05.2019
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§ 99

Talousarvion toteuma

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Liitteenä talousarvion toteuma ajalta 1.1. – 30.4.2019.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

15

Pöytäkirja

5.2019

16

28.05.2019
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§ 100

Muutos seurakuntatalojen vuokraan

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunnan tilojen vuokraushinnastossa ei ole ollut erillistä vuokrahintaa
Loimaalla toimiville paikallisille yhdistyksille. Seurakuntataloista ja
Kaupunginkirkolta tilavuokra olisi salin, keittiön ja kahvion osalta 60 e.

Esitys

Hyväksytään Loimaalla toimiville paikallisille yhdistyksille tilavuokraksi 60 e
seurakuntaloilta ja Kaupunginkirkolta sisältäen salin, keittiön ja kahvion.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään:
Hyväksytään Loimaalla toimiville paikallisille yhdistyksille tilavuokraksi 30 e
seurakuntaloilta ja Kaupunginkirkolta sisältäen salin, keittiön ja kahvion.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

5.2019

17

28.05.2019
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§ 101

Suntion työsuhde

Diaarinumero

DLOI/11/01.05/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Suntio Pasi Nevalainen on määräaikaisessa työsuhteessa ajalla 1.3.2019 –
31.12.2020. Nykyisessä työtilanteessa olisi tarpeen muuttaa Nevalaisen
työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi.

Esitys

Muutetaan suntio Pasi Nevalaisen työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi
1.6.2019 alkaen nykyisin palkkaeduin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Pasi Nevalaiselle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

5.2019

18

28.05.2019
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§ 102

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 - 2022 valmisteluohjeet

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kirkollisverotuloja on kertynyt huhtikuuhun mennessä 38.500 euroa
vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2018. Tästä syystä ensi vuoden
arviota kirkollisveron tuotosta on tarkistettava huomattavasti alaspäin.
Veroprosenttia korotettiin viimeksi vuonna 2012 1,40 prosentista 1,60
prosenttiin. Satunnaisin tuotoin (kiinteistöjen myynti) on parannettu viime
vuosina tulosta. Tämä ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu talouden
tasapainottamiseksi. Vaikka myytäviä kohteita tulee edelleen kartoittaa, tulee
myös toimintakulujen kasvu saada laskuun henkilöstökulujen
suunnitelmallisella vähentämisellä voimassa olevan henkilöstösuunnitelman
mukaisesti. Henkilöstökulut olivat vuoden 2018 tilinpäätöksessä 58 %
verotuloista.
Kuluvan vuoden talousarviossa toimintakate on -2.666.035,00 euroa. Vuoden
2018 tilinpäätökseen verrattuna se pysyi tasapainottamistoimenpiteillä 24.000
euroa pienempänä. Tilinpäätöksessä 2018 vuosikate oli 194.358 euroa, joka ei
riittänyt -287.802 euron poistoihin. Talouden tasapainottamista pitää jatkaa
myös vuonna 2020, jotta seurakunnan toiminta voidaan taata myös tulevina
vuosina. Talousarvioraami vuodelle 2020 laaditaan siten, että ainoastaan
henkilöstökulujen yleiskorotuksiin varaudutaan. Nykyinen työehtosopimus on
voimassa ajalla 1.2.2018 - 31.3.2020. Muiden kulujen osalta ei ole
nettokasvua.
Voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti kaikkien uusien
palvelussuhteiden ja sijaisten käytön suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa.
Toiminnan turvaamiseksi on löydettävä rakenteellisia, käyttömenoja karsivia
ratkaisuja. Työalojen tulee löytää kustannustehokkaita toimintatapoja sekä
seurakunnan sisällä että mahdollisesti eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön
myötä.
Työalojen tulee tehdä määrärahaesitykset toiminnallisten tavoitteiden pohjalta.
Talousarvio- ja taloussuunnitteluesitykset tulee antaa talouspäällikölle
20.9.2019 mennessä.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeeksi
seuraavaa:
1. Talousarvion käyttömenoissa otetaan huomioon henkilöstön
palkkamenojen osalta työehtosopimuksen määrittelemä nousu, jossa
mukana on suoritelisän palkanosa. Muiden ulkoisten menojen osalta ei ole
kasvua.
Voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti kaikkien vapautuvien
virkojen / työsuhteiden osalta tulee käyttää erityistä harkintaa. Samoin
käytetään erityistä harkintaa sairaus- ym. poissaolojen vuoksi sijaisten
palkkauksessa ja ylitöiden teettämisessä.

Pöytäkirja

5.2019

19

28.05.2019
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2. Toiminnan turvaamiseksi on löydettävä rakenteellisia, käyttömenoja karsivia
ratkaisuja. Työalojen tulee löytää kustannustehokkaita toimintatapoja sekä
seurakunnan sisällä että mahdollisesti eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön
myötä. Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa työalat neuvottelevat yhteisesti
resurssien kohdentamisesta.
3. Työalojen tulee tehdä määrärahaesitykset toiminnallisten tavoitteiden
pohjalta. Toiminnalliset tavoitteet laaditaan vuosille 2020 – 2022 siten, että ne
nousevat seurakunnan strategian pohjalta valituista painopistealueista.
Tavoitteiden tulee olla sellaisia, joiden toteutumista voi arvioida.
4. Tulevista peruskorjaus- ja uusintainvestoinneista tulee tehdä vähintään
kolmen vuoden päähän ulottuva suunnitelma.
5. Talousarvio- ja toimintasuunnitteluesitykset tulee antaa talouspäällikölle
16.9.2019 mennessä.
Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

5.2019

20

28.05.2019
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§ 103

Sijoitukset

Diaarinumero
Esittelijä

Esitys

DLOI/34/02.03.05/2019
Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seuraavat suositukset on saatu Nordean kanssa pidetyn neuvottelun pohjalta
koskien seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitusomaisuutta.
Seurakunta:
1. Suositus myydä seurakunnan omistuksesta Teollisuuden Voima joukkolaina
(117.496 e) pois, koska tämä on aikanaan hankittu hintaan 90 %
nimellispääomasta ja joukkolainan arvo on nyt 103,02 %. Joukkolainalla
seuraava Call-päivä 4.11.2024 (päivä milloin yhtiö voi lainan lunastaa pois).
Mikäli yleinen korkotaso nousee niin lainan hinta tulee laskemaan.
Kuponkikorko suhteutettuna lainan nykyiseen hintatasoon tarjoaa nyt 1,55 %
tuoton/vuosi.
2. Tilalle ostaa seurakunnan sijoituspolitiikan mukaisesti Nordea Yhteisö
Varainhoito Maltti rahastoa, jossa odotettu tuotto seuraavan 12 kuukauden
ajalle on 1,9 %. Koska kyseessä on rahasto ei tarkkoja tuottolukuja voida
luvata ja rahaston tuotto voi olla suurempi tai pienempi riippuen osake- ja
korkomarkkinoiden kehityksestä. Alkuvuoden tuotto rahastolla on ollut +6,30 %.
Hautainhoitorahasto:
Koska hautainhoitorahastolla on tarvetta saada kassavirtaa sijoituksista tilille,
suositellaan myymään Sijoittajan joukkolaina -Tasapaino (106.530 e) pois,
koska sijoitus ei maksa kassavirtaa vaan tuotto muodostuu kohde-etuuden
muutoksesta lähtöpäivän ja erääntymispäivän välillä. Tilalle suositellaan
hankkimaan kuponkikorkoa maksavaa joukkolainaa, joka maksaa
säännöllisesti korkotuloa tilille.
Joukkolainamarkkina on nykyisen korkotilanteen johdosta haasteellinen eikä
tarjonnassa ole matalariskistä joukkolainaa juuri nyt. Päätös myynnistä ja
korvaavan tuotteen hankinnasta olisi hyvä tehdä nyt ja kun sopiva joukkolaina
löytyy niin tehdään kaupat nopealla aikataululla Nordean kautta.
Seurakunnan kokonaisvarallisuudesta on nyt sijoitettu 30 % osakesijoituksiin
ja 70 % korkosijoituksiin, joka vastaa maltillisen sijoitusprofiilin jakaumaa.
Liitteenä sijoitussuositus.
1.Myydään seurakunnan omistuksesta Teollisuuden Voima -joukkolaina pois
ja ostetaan tilalle seurakunnan sijoituspolitiikan mukaisesti Nordea Yhteisö
Varainhoito Maltti -rahastoa.
2. Myydään hautainhoitorahaston omistuksessa oleva Sijoittajan joukkolaina
Tasapaino pois ja ostetaan tilalle kuponkikorkoa maksavaa joukkolainaa
Nordean kautta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Leena Välikangas

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

5.2019

21

28.05.2019
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§ 104

Ylimmän johdon palkkaukseen käytettävän järjestelyerän käyttö
Puheenjohtaja kirkkoherra Riku Laukkanen ja talouspäällikkö Leena
Välikangas postuivat tämän asian käsittelyn ajaksi ja puhetta siirtyi johti
varapuheenjohtaja Heikki Vainio.

Diaarinumero

DLOI/12/01.02.01/2019

Esittelijä

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Heikki Vainio
Järjestelyerällä 1,6 % tarkistetaan ylimmän johdon (kirkkoherra,
talouspäällikkö) peruspalkkoja, koska ns. yleiskorotuksella johdon
peruspalkkoja ei tarkisteta 1.4.2019. Järjestelyerän suuruus on yhteensä
158,82 euroa.
Johdon palkkojen tarkistaminen perustuu tehtävien vaativuuteen ja
asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen kunkin viranhaltijan osalta.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajasta ja kirkkovaltuuston puheenjohtajasta
sekä varapuheenjohtajasta koostuva palkkatyöryhmä on kokoontunut
23.4.2019 ja päättänyt, että kirkkoherran ja talouspäällikön palkkojen tarkistus
toteutetaan alkuvuonna 2020.

Esitys

Hyväksytään palkkatyöryhmän esitys, josta muistio liitteenä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään kirkkoherra ja talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

5.2019

22

28.05.2019
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§ 105

Laaksonen Sami, vs. johtava nuorisotyönohjaaja, vapaapäivien korvaaminen

Diaarinumero

32/01.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 4/2019

Esitys

Merkitään tiedoksi päätös koskien vs. johtavan nuorisotyönohjaajan
vapaapäivien korvaamista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

5.2019

23

28.05.2019
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§ 106

Huojennus rippikoululeirimaksuun

Diaarinumero

36/02.08.01/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Rippikoululaisen huoltaja on anonut avustusta rippikoululeirimaksuun.

Esitys

Merkitään tiedoksi kirkkoherra Riku Laukkasen päätöspöytäkirja 5.2019.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Kirkkoherra on antanut päätöspöytäkirjan tiedoksi asianosaisille.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

5.2019

24

28.05.2019
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§ 107

Sinikellojen lahjoitus

Diaarinumero

37/02.05.03/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
LC Loimaan Sinikellot haluaa lahjoittaa seurakunnalle Metsämaan ja KantaLoimaan kirkon kuvilla koristeltuja lautasia mahdollisiksi onnittelulahjoiksi.

Esitys

Merkitään tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirja 6.2019.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Kirkkoherra on lähettänyt päätöspöytäkirjan tiedoksi LC Loimaan Sinikelloille.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

5.2019

25

28.05.2019
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 108

Rippikoulun ohjelma- ja turvallisuusvastaavat

Diaarinumero

42/01.02.00/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Rippikoulun ohjesääntö 3 §, 3 mom.: ”Kirkkoherra määrää rippikoulun
leirijakson ohjelmasta ja turvallisuudesta vastaavan seurakunnan työntekijän.”

Esitys

Merkitään tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirja 7.2019.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

5.2019

26
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§ 109

Maanvuokrasopimus

Diaarinumero

44/03.01.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Matti Mikola otti yhteyttä ja halusi liitteenä olevan vuokrasopimuksen
jatkamista. Vanha sopimus oli voimassa 2014-2018. Liitteenä olevan
sopimuspohjan ehdot ja hinta ovat täsmälleen samanlaiset kuin vanhassa
sopimuksessa. Yleinen vuokrataso pelloissa ei ole viime vuosina juurikaan
muuttunut. Tukitaso on laskusuunnassa. Vuokrattavasta peltoalasta noin
puolet on ollut heinällä (Loimijoentien ja Jokisten talon väli) ja toinen puoli
viljalla (Loimijoentien ja joen välinen alue pappilan vieressä)

Esitys

Hyväksytään liitteenä oleva maanvuokrasopimus ajalle 1.1.2019 – 31.12.2023
Matti Mikolan kanssa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

5.2019
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§ 110

Tiedoksi

Diaarinumero

43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Rakennustoimikunnan pöytäkirja 3.2019 (liite)
Mellilän kappelineuvoston pöytäkirja 2.2019
Valmisteluryhmän muistio 4.2019 (liite)
Testamenttiasia (liite)
Tuomiokapitulin istunnon 21.5.2019 pöytäkirjaote (Khra Riku Laukkanen
jääväsi itsensä poistumalla tämän asian tiedoksituonnin ajaksi ja
talouspäällikkö Leena Välikangas luki otteen)
Kirkkoneuvoston kokous 6.2019 pidetään ti 27.8.2019 klo 17:15
Kaupunginkirkolla

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

5.2019
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§ 111

Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päättää kokouksen klo 19.50.
Allekirjoitukset
Riku Laukkanen
puheenjohtaja
§§ 86-103, 105-111

Pöytäkirjantarkastus

Heikki Vainio
puheenjohtaja

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

§ 104

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 29.5.2019

Margit Vehviläinen
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Kallio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja

5.2019
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 5. §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5. §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

86, 90, 91, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 110, 111.

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

87, 88, 89, 92, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 109

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
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. Päätökseen ei saa valittamalla tai oikaisuvaatimuksin hakea muutosta viranhaltija, joka on
jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus
panna asia vireille työtuomioistuimessa (KL 6:72 §), eikä myöskään työsuhteessa oleva
työntekijä. Muussa tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän
kuluessa sen tiedoksisaamisesta.
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet

93, 96 (Kir VESTES)

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Turuntie 32, 32200 Loimaa
Turuntie 32, 32200 Loimaa
loimaa.seurakunta@evl.fi
87, 88, 89, 92, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 109

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
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sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Postiosoite
Osoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Puhelinvaihde

Turun hallinto-oikeus
PL 32, 20101 Turku
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
029 56 42410 (asiakaspalvelu / kirjaamo)
029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi
029 5642400
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Postiosoite
Sähköposti

Hämeenkatu 13, 20500 Turku
PL 60, 20501 Turku
turku.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla
on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
260 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €

2.050 €
4.100 €
6.140 €

