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§ 153

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 Heikki Vainio ja Raimo
Huhtala. Pöytäkirja tarkastetaan kokousiltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Seurakuntapalveluiden virastolla
27.11. – 27.12.2019 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.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 154

Kappalaisen viran lakkauttaminen

Diaarinumero

DLOI/56/01.01.00/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Asiaa käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 22.102019 (KN8/19 §140)
seuraavalla tavalla:
Kappalainen Ritva Szarekin siirryttyä eläkkeelle syksyllä 2018, Loimaan
seurakunnan kirkkoneuvosto pyysi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta
lupaa olla täyttämättä seurakunnan IV kappalaisen virkaa vuodeksi, alkaen
1.12.2018. (KL 6. luku 10§, Kirkkoherran, kappalaisen ja vakinaisen lehtorin
viran haettavaksi julistamisesta jne... tai täyttämättä jättämisestä päättää
tuomiokapituli). Lupa myönnettiin ja vuosi on tulossa päätökseen 1.12.2019.
Seurakunnan IV kappalaisen viralle ei enää ole tarvetta, joten voidaan toimia
kuten vuonna 2017 laaditussa henkilöstösuunnitelmassa arvioitiin. Näin ollen
kirkkoneuvosto voi pyytää kirkkovaltuustoa lakkauttamaan viran.
Koska seurakunnan IV kappalainen on määrätty Metsämaan
kappeliseurakunnan kappalaiseksi, on syytä pyytää asiaan lausunto Metsämaan
kappelineuvostolta. Lausunnossa voisi ilmetä ehdotus siitä, miten Metsämaan
kappelipapin tehtävä jatkossa hoidetaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto
a) Pyytää Metsämaan kappelineuvostolta lausunnon koskien IV kappalaisen
viran lakkauttamista. Lausunnossa voisi ilmetä ehdotus siitä, miten
Metsämaan kappelipapin tehtävä jatkossa hoidetaan.
b) Esittää kirkkovaltuustolle, että Loimaan seurakunnan IV kappalaisen virka
lakkautetaan tarpeettomana 1.12.2019 alkaen.

Käsittely

Kirkkoherra muutti esittelyään.
Kirkkoneuvosto
a) Pyytää Metsämaan kappelineuvostolta lausunnon koskien IV kappalaisen
viran lakkauttamista 15.11.2019 mennessä.
b) Poistettiin.

Päätös

a) Esityksen mukaan.
c) Esityksen mukaan.
-------------------------------------------------Kirkkoneuvosto 9.2019, 26.11.2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Metsämaan kappelineuvoston antama lausunto koskien seurakunnan IV
kappalaisen viran lakkauttamista (ote kappelineuvoston kokouksen 5.11.2019
pöytäkirjasta):
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”Metsämaan kappelineuvosto pitää erittäin valitettavana, että kirkkoneuvosto
on päättänyt lakkauttaa IV kappalaisen viran (Metsämaan kappelipappi).
Kappelipapin palveluja tulisi kuitenkin olla käytettävissä ainakin samassa
laajuudessa kuin Ritva Szarekin hoitaessa virkaa. Pidämme
hyvin tärkeänä seurakunnan, koulun, päiväkodin ja vanhustyön välistä
yhteistyötä. Jumalanpalvelusten määrää vuositasolla ei tule vähentää.
Metsämaan kappelineuvosto ehdottaa, että II kappalainen Ari Pääkkönen
hoitaa Metsämaan kappelipapin tehtäviä jatkossa.”
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
a) Loimaan seurakunnan IV kappalaisen virka lakkautetaan tarpeettomana
1.12.2019 alkaen.
b) Metsämaan kappelipapin tehtäviä hoitamaan määrätään II kappalainen
Ari Pääkkönen.

Käsittely

Kirkkoherra muutti esittelyään kohdassa a.:
Loimaan seurakunnan IV kappalaisen virka lakkautetaan tarpeettomana
1.1.2020 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan a – b.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Metsämaan kappelineuvostolle

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 155

Nuorisotyönohjaajan virka

Diaarinumero

DLOI/63/01.01.00/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kokouksessaan 13.11.2018 kirkkoneuvosto myönsi anomuksesta
nuorisotyönohjaaja Joni Heikkilälle opintovapaata nuorisotyönohjaajan virasta
1.1. – 31.12.2019. Joni Heikkilältä tiedusteltiin maanantaina 11.11.2019
palaako hän virkaansa Loimaan seurakuntaan.
Heikkilän virkavapauden aikana nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen on
toiminut johtavana nuorisotyönohjaajana ja kasvatuksen tiimin vastaavana
työntekijänä, kirkkoneuvoston päätöksellä tämä tehtävä jatkuu 31.12.2019
saakka. Sami Laaksosen viransijaisena on ollut Matias Uusisilta kesäkuu –
joulukuu 2018 välisenä aikana ja Tuomas Gustavsson 1.2. – 31.12.2019
välisenä aikana.
Viranhaltijan irtisanomisajasta lausutaan kirkkolain 6. luvun 55§ seuraavalla
tavalla: ”Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on
vähintään 2) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli
viisi vuotta.” Joni Heikkilä on ollut Loimaan seurakunnan palveluksessa
keskeytyksettä yli viisi vuotta, joten mikäli hän irtisanoutuu virastaan, pitäisi
hänen toimittaa irtisanoutuminen 1.12.2019 mennessä.
Joni Heikkilä toimittanee ilmoituksen siitä palaako hän hoitamaan
nuorisotyönohjaajan virkaansa ennen vuoden vaihdetta. Tuolloin Heikkilää
pyydetään opintovapaalain 12§ mukaisesti esittämään todistus opintovapaan
hyväksyttävästä käyttämisestä. Mikäli hän anoo jatkoa opintovapaalleen,
anomus 15.11.2019 mennessä, mikäli kyseessä on irtisanoutuminen,
1.12.2019 mennessä.

Esitys

Todetaan, ettei seurakunnan virasta opintovapaalla oleva nuorisotyönohjaaja
Joni Heikkilä pyynnöstä huolimatta ole 26.11.2019 mennessä toimittanut
ilmoitusta palaako hän hoitamaan virkaansa 1. tammikuuta 2020. Ennen
vuoden vaihdetta hänen tulee ilmoittaa palaako hän virkaansa.
Opintovapaalain 12 §:n mukaisesti työnantaja voi pyytää häntä esittämään
todistuksen opintovapaan hyväksyttävästä käyttämisestä. Lisäksi todetaan,
että mikäli hän irtisanoutuu virastaan, on se tapahduttava 1.12.2019
mennessä, tässä noudatetaan 1 kuukauden irtisanoutumisaikaa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 156

Taloussihteerin irtisanoutuminen

Diaarinumero

DLOI/45/01.01.03/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Taloussihteeri Raija Häkli on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa 16.10.2019.
Hän siirtyy eläkkeelle 01.01.2020 alkaen.

Esitys

Hyväksytään irtisanoutuminen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Raija Häklille.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 157

Loimaan seurakunnan viranhaltijoiden sivutoimiluvat vuodelle 2020

Diaarinumero

DLOI/62/01.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Kirkkoneuvoston kokouksessa tiistaina 7.11.2017 (10/2017164§), päätettiin,
että, Loimaan seurakunnan viranhaltijoiden sivutoimiluvat tarkistetaan
vuodeksi kerrallaan kerran vuodessa joulukuussa, mikä annetaan tiedoksi
kaikille seurakunnan viranhaltijoille. Vuoden 2019 viimeinen kirkkoneuvoston
kokous pidetään jo marraskuun puolella, joten viranhaltijoille on annettu
ohjeeksi toimittaa sivutoimilupa-anomukset perjantaina 15.11.2019 klo 15
mennessä.
KIRKKOLAKI 6 LUKU 30 § (21.12.2012/1008)
Sivutoimi ja kilpaileva toiminta
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista
tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon
ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta
viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää
määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä
on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla
esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta
tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän
asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa,
joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää
tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa
tarkoitetuilla perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla
perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen
sivutoimiluvan peruuttamista.
Määräaikaan mennessä on kolme viranhaltijaa toimittanut anomuksen
sivutoimiluvasta. (anomukset liitteenä)
Työpäällikkö Ari Lindell on anonut sivutoimilupaa maaseutuyrittäjänä ja
tieisännöintiin, josta kertyy sivutointa keskimäärin 10 tuntia kuukaudessa.
Nuorisotyönohjaaja Kerttu Niemelä anoo jatkoa kirkkoneuvoston joulukuussa
2019 myöntämälle sivutoimiluvalle yritystoimintaan, josta kertyy sivutointa
keskimäärin 10 tuntia kuukaudessa.
Diakonian viranhaltija Anna Rantasalo mainitsee anomuksessaan
sivutoimiluvan, joka hänelle myönnettiin kirkkoneuvoston kokouksessa
vuonna 2009 (KN 1/2009 §22).
Rantasalon voimassa oleva sivutoimilupa on kirkkoneuvoston kokouksessa
tammikuussa 2019 vahvistama. Rantasalo anoo sivutoimilupaa vuodelle 2020
toimiakseen lähihoitajana ja sairaanhoitajana satunnaisesti keikkatyönä
keskimäärin 20 tuntia kuukaudessa.
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Esitys

Myönnetään sivutoimiluvat vuodeksi 2020 Ari Lindellille maaseutuyrittäjänä
toimimiseen ja tieisännöintiin keskimäärin 10 tuntia kuukaudessa, Kerttu
Niemelälle yritystoimintaan keskimäärin 10 tuntia kuukaudessa ja Anna
Rantasalolle satunnaiseen keikkatyöhön lähihoitajan ja sairaanhoitajan
työhön keskimäärin 20 tuntia kuukaudessa. Sivutoimiluvat uusitaan vuosittain,
seuraavan kerran marras- joulukuussa 2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään: Ari Lindell, Kerttu Niemelä, Anna Rantasalo.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 158

Koulutussuunnitelmat vuodelle 2020

Diaarinumero

DLOI/9/01.03.00/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Seurakunnan työntekijöiden ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen on
tärkeää. Siksi työntekijöitä on kehotettu keskustelemaan koulutustarpeistaan
tiimeissä ja esimiestensä kanssa. Normaali käytäntö on myös keskustella em.
tarpeista kehityskeskusteluissa, joita käydään lähiesimiesten ja alaisten
välillä. Pääsääntöisesti haetaan koulutuksiin, joita on tarjolla Kirkon
koulutuskalenterissa.

Esitys

Hyväksytään liitteenä oleva koulutussuunnitelma vuodelle 2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 159

Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2020

Diaarinumero

DLOI/66/04.04.02/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen

Kirkkoneuvoston toimivaltaan kuuluu hyväksyä syksyisin seuraavan
vuoden rippikoulusuunnitelma. Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2020
liitteenä.
Esitys

Hyväksytään Loimaan seurakunnan rippikoulusuunnitelma vuodelle 2020.

Käsittely

Korjaus rippikoulusuunnitelman loppulauseisiin: Kirkkoherra voi myöntää
anomuksesta alennuksen rippikoululeirimaksusta. Alennus voi olla
enintään halvimman leirivaihtoehdon (100 e) suuruinen.

Päätös

Esityksen mukaan. (liite)

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 160

Metsätaloussuunnitelman mukainen puukauppa

Diaarinumero

DLOI/65/03.02.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunta hoitaa omistamiaan metsiään metsätaloussuunnitelman
mukaisesti. Yhteistyökumppani on Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry.
Seurakunnan edustajana metsäasioissa toimii työpäällikkö.
Työpäällikkö on neuvotellut metsänhoitoyhdistyksen kanssa puukauppaa,
jonka metsänhoitoyhdistys toteuttaisi. Hakkuusuunnitelman mukaiset kaksi
palstaa sijaitsevat Metsämaalla Ylijoki 5- nimisellä tilalla. N. 2,7 ha
uudistettavan alueen puumääräksi on arvioitu 744 m3. Puutavaralajeittain
pääasiallinen puulaji on kuusi. Kuusitukin osuus on reilut 500 m3. Kuitupuun
puolella on kokonaistaloudellisesti järkevintä hakata kaikki kuitupuu
energiapuuksi, koska samaan pinoon voidaan laitta kaikki muu tuleva
puutavara kuin tukit. Myös lahot puut voidaan ohjata samaan pinoon.
Energiapuun tienvarsihinta on käytännössä sama kuin kuitupuun.
Arvioitu kauppasumma on reilut 38.000 euroa. Tarjouskilpailu päättyi 15.11.

Arvioitaessa saapuneita tarjouksia, on kiinnitettävä huomiota seuraaviin
asioihin; lahot, haavat lepät ym. energiapuut jää myyjälle, maksetaan
korjuukustannus ja markkinoidaan tienvarsihinnalla energiapuun
käyttäjille.
Hakkuutähteet puidaan ostajan toimesta kasoille korvausta vastaan ja
ajetaan kuivuttuaan tien varteen ja markkinoidaan energiapuun ostajille
(arvio n. 10 eur/hakemotti + alv, kertymä 50 - 100 m3/ha).
Stora Enson alennettua hintaa pieniläpimittaiselle mäntytukille ei ole
huomioitu vertailussa 15-18 cm.
Metsä Groupin kannustinta eli bonusta ei ole lisätty tarjoukseen.
Tukkien osalta siis latvaläpimitoissa on eroja. Näillä on käytännössä
kohtuullinen merkitys, mikä on tukkisaanto verrattuna kuitusaantoon.
Käytettävillä tukkien katkontamatriiseilla on myös merkitystä
tukkisaantoon.
Esitys

Metsänhoitoyhdistyksen tarjouskierroksen mukaisesti kirkkoneuvosto
hyväksyy Luvian sahan tarjouksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 161

Selvitys Arkkihiippakunnan tuomiokapitulille seurakunnan alijäämäisistä tilinpäätöksistä

Diaarinumero

DLOI/10/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt 13.11.2019
seurakuntaan sähköpostin koskien seurakunnan alijäämäisiä tilinpäätöksiä.
”Hyvä kirkkoherra ja talouspäällikkö Loimaalla!
Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 2016 joulukuussa
rakennemuutoksiin liittyvän hallinnollisen ohjeistuksen. Se on ennen muuta
suunnattu tuomiokapituleille ohjeistukseksi seurakuntarakenteiden
muutostilanteihin. Ohjeistuksessa määriteltiin myös tuomiokapituleille
puuttumiskynnykset. Puuttumiskynnyksellä tarkoitetaan seurakunnan
toimintaan, hallintoon tai talouteen liittyviä seikkoja, joiden esiintyessä
tuomiokapitulin tulee ottaa vastuuta seurakuntien tilanteen kannalta
tarkoituksenmukaisten yhteistyö- tai rakennemuutosprosessien vireille
saattamisesta.
Olemme nyt saaneet kirkkohallitukselta puuttumiskynnysanalyysin vuodelta
2018. Viime vuoden tilinpäätöksen pohjalta Loimaan seurakunta ylittää
tuomiokapitulille asetetun puuttumiskynnyksen: tilikauden tulos on ollut
negatiivinen kolme vuotta.
Pyydämme, että selvitätte itsellenne, luottamuselimissä ja meille, mistä on
kyse. Talouden tunnuslukujen heikentyminen ei suinkaan aina tarkoita
rakennemuutosta, mutta tärkeää on, että muutoksen syyt ja vaikutukset ovat
selvillä. Ohessa liitteenä on konsulttikäyttöön tehty talouden taulukko, jonka
pyydämme, että täytätte ja lähetätte myös meille.
Lähettäkää vastauksenne tammikuun 10. päivä mennessä.
Luottamuselimissä voitte puhua tästä, kun seuraavan kerran olette koolla.
Tätä varten ei siis ole syytä järjestää erikseen kokousta.
Olkaa yhteydessä, jos tämä herättää kysymyksiä!
Terveisin Matti Mäkinen ja Mari Leppänen,
Mari Leppänen vt. hiippakuntadekaani Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ”

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen
selvityksen Loimaan seurakunnan tilikauden negatiivisista tuloksista kolmen
perättäisen vuoden osalta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään vt. hiippakuntadekaani Mari Leppäselle kirkkovaltuuston
käsittelyn jälkeen

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 162

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022, talousarvio 2020

Diaarinumero

DLOI/4/02.00.02/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Verotulot on arvioitu veroprosentin 1,60 tulojen varaan. Laki valtion
rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin
tehtäviin (rahoituslaki) tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Rahoituslain mukaan
seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa
valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovuttiin
seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä
ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurishistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. (Kirkkohallituksen yleiskirje
nro 11/2015 18.5.2015).
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018 31.3.2020. Kilpailukykysopimuksen yhteydessä päätetty lomarahojen leikkaus
poistuu, mikä on huomioitu palkoissa. Palkkakustannuksiin on talousarvioon
laskettu 1,6 prosentin nousu.
Talousarvion sitovuustasot: Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle
ulkoisesta nettomenosta osastotasolla, viranhaltijat vastaavat
kirkkoneuvostolle ulkoisesta nettomenosta kustannuspaikkatasolla.
Kirkkoneuvosto vahvistaa käyttötalousosan käyttösuunnitelman sen jälkeen
kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Loimaan seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman 2020–2022 ja talousarvion vuodelle 2020 sekä
Hautainhoitorahaston talousarvion 2020 ja antaa sen edelleen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely

Toiminta- ja taloussuunnitelma käsiteltiin sivu sivulta. Kirkkoherra ja
talouspäällikkö esittelivät suunnitelmaa. Palkoissa varauduttiin 1,6 %:n
nousuun. Kirkollisverotulot on arvioitu vuoden 2019 tulokertymän pohjalta,
2.886.000 e.
Vuoden 2020 alusta papiston määrä on viisi henkilöä ja sairaalapapin
työpanos (2 pv) ostetaan Forssan seurakunnalta.
Seurakuntatyön tavoitteena on seurakunnan tilaisuuksien ihmisläheisyyden ja
luovuuden lisääminen, käytännössä seurakuntalaisia osallistetaan aktiivisesti
messujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Työn alla olevassa kiinteistöstrategiassa arvioidaan tilojen
tarkoituksenmukaisuutta tulevaisuudessa. Investoinneissa kolme suurta
kohdetta: vuonna 2020 ruumiskylmiöt, vuonna 2021 Kanta-Loimaan konehalli
ja vuonna 2022 Kanta-Loimaan kirkon katon maalaus.

Päätös

Esityksen mukaan. (liite)

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 163

Jäteastioiden hankinta

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kaupunginkirkossa sisällä työntekijät lajittelevat jätteet eri jäteastioihin.
Ulkona on keräysastiat vain sekajätteelle, pahville ja paperille. Jätteiden
keräys pitää saada ajan tasalle, siksi esitetään kierrätysastioiden hankintaa
myös muoville, lasille, metallille ja biojätteelle Tämä tulee vähentämään
sekajätteen määrää eli vähemmän jätettä polttoon.
Työpäällikkö on pyytänyt tarjouksen astiasuojista Lassila ja Tikanoja Oy:ltä,
joka hoitaa jätteiden keräyksen seurakunnan eri kiinteistöillä.

Esitys

Hyväksytään Lassila ja Tikanoja oy:n vuokratarjous L&T Topline -astiasuojista
4 moduulia hintaan 96€/kk, alv 0%, vuokra-aika 72 kk.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Leena Välikangas

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

9/2019

15

26.11.2019
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 164

Ajoleikkurin hankinta

Diaarinumero

DLOI/2/02.06.01/2018

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Seurakunta on hankkinut yhden ajoleikkurin/vuosi. Jo tälläkin kierrolla koneet
poistuvat tai jäävät varakoneeksi 6 vuoden kiertoajan kuluttua. Kun niiden
käyttö on verrattavissa ammattimaiseen käyttöön, ei kiertoaikaa ole
tarkoituksenmukaista pidentää. Ajatuksena on myös yhdenmukaistaa koneet
samanlaisiksi, jolloin niihin perehdyttäminen ja huolto toimii hyvin.
Työpäällikkö on pyytänyt Loimaan Sporttikoneesta tarjoukset eri
konemalleista ja eri rahoitusvaihtoehdoista. Kun tämän tulevan koneen
toimipaikaksi on suunnitelmissa Kanta-Loimaa, olisi tarkoituksenmukaista,
että kone olisi tehokas.
Jos leasing laskuihin ei tule mitään laskutuslisiä, sen hinnaksi tuon 422
koneen osalta 36 kk kokonaishinta olisi 16.383 euroa, sis. alv 24%.
Vastaavan esittelykoneen (käytetty 47 h) hankintahinta olisi 8.900 euroa sis
alv 24%. Tuo leasing sisältää kolmen vuoden aikana 6 kpl huoltoja. Kun
leasing ei sisällä korjauksia, on pelkkä huolto yli 1.300 euroa kappale melko
arvokas.
Lisäksi on syytä huomata, että omalla koneella on vielä 6 v. jälkeenkin
markkina-arvoa vähintään 1.000 euroa.

Esitys

Seurakunta hankkii omaksi ajoleikkurin Husqvarna 422 Loimaan
Sporttikoneelta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 165

Kuusiaitojen leikkuu

Diaarinumero

DLOI/65/03.02.01/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Leena Välikangas
Kuusiaidat on leikattu viime talvikaudella 2018-2019 Kanta-Loimaan-,
Kaupungin-, Alastaron ja Mellilän hautausmailta. Jotta kuusiaidat pysyisivät
siistinä ja kauniina, niitä pitää vuosittain leikata. Kuusiaitojen leikkuussa
tärkein tekijä on laatu. Meillä on aitojen leikkuun jo useana vuotena hoitanut
T:mi Piha-Aura. Seurakunta on ollut tyytyväinen heidän työnsä laatuun.
Työpäällikkö on pyytänyt heiltä tarjousta (liite). Myös Virttaan hautausmaalle
muutama vuosi sitten istutettu kuusiaita alkaa olla siinä vaiheessa, että sitä on
syytä leikata varovasti.
Seurakunta on panostanut hautausmaiden hoitoon ja yleisilmeeseen ja tätä
tukee myös vuosittaiset aitojen leikkuut. On tarkoituksenmukaista jatkaa
kuusiaitojen leikkuuta saman urakoitsijan kanssa.

Esitys

Hyväksytään Piha-Auran tarjous.

Päätös

Esityksen mukaan. (liite)

Toimenpiteet

Ote lähetetään Ari Lindell

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 166

Tiedoksi

Diaarinumero

DLOI/43/00.02.05/2019

Esittelijä

Kirkkoherra Riku Laukkanen
Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja muistiot:
Metsämaan kappelineuvoston pöytäkirja 5/2019
Mellilän kappelineuvoston pöytäkirja 5/2019
It-johtokunnan pöytäkirja 2/2019
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 15/2019
Viranhaltijapäätökset 11-13/2019, kirkkoherra Riku Laukkanen
Valmisteluryhmän muistio 8/2019
Myönnetty lisäaika selvityksen antamiselle syyskuussa 2018 toimitetun
piispantarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä
Loimaan seurakunta sai joulukuun 2018 alussa 30. marraskuuta päivätyn
asiakirjan:
Pöytäkirja piispa Kaarlo Kallialan toimittamasta piispantarkastuksesta
Loimaan seurakunnassa 20.-21. ja 23. syyskuuta 2018.
Asiakirjasta kirkkoherra poimi toimenpiteet joihin seurakunnan oletetaan
ryhtyvän piispantarkastuksen johdosta. Toimenpiteet (tärkeysjärjestyksessä):
 Seurakunnan yhteisen työnäyn luominen
 Johtoryhmän roolin ja tarkoituksen selkeyttäminen.
Lähiesimiesjärjestelmän vahvistaminen
 Työyhteisön pelisääntöjen selkeyttäminen
 Seurakunnan viestinnän kehittäminen
Piispantarkastuksen pöytäkirjassa on annettu aikarajaksi selvityksen
antamiselle yksi vuosi.
”Seurakunnan tulee vuoden kuluessa tämän lausunnon saamisesta toimittaa
tuomiokapitulille selvitys, mihin toimenpiteisiin seurakunnassa annetun
palautteen johdosta ryhdytty.”
Edellä lueteltuihin toimenpiteisiin ryhdyttiin aikataulun mukaisesti- Yhteisen
työnäyn kehittäminen aloitettiin loppuvuodesta 2018, perustettiin
strategiatyöryhmä, joka kokoontui säännöllisesti kevättalvella 2019 ja
yhteinen työnäky valmistui toukokuussa. Se otettiin työpajamuotoisesti
käsittelyyn elokuussa 2019 luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä
illassa, johtoryhmän roolia ja tarkoitusta on selkeytetty. Työyhteisön
yhteiset pelisäännöt ovat vielä siltä osin kesken, että vaikka eri työmuodot
ovat avanneet omien tiimiensä tilanteeseen sopivalla tavalla pelisääntöjä,
koko työyhteisölle yhteisesti laadittava avattu pelisääntökokoelma on vielä
kesken. Seurakunnan viestinnän kehittämistä yhteistyömuotona esim.
naapuriseurakuntien kanssa on keskusteltu ja edistetty Paimion
rovastikunnan kokouksissa.
Johtuen lähinnä työyhteisön yhteisten pelisääntöjen keskeneräisyydestä,
kirkkoherra anoi lisäaikaa selvityksen antamiselle tammikuun 2020 loppuun
asti. Tämä myönnettiin hiippakuntadekaani Mari Leppäsen sähköpostilla
14.11., jonka piispa Kalliala vahvisti puhelimitse 18.11.2019.

Pöytäkirja
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Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään Kaupunginkirkon yläsalissa ti
28.1.2020 klo 17:15. Valmisteluryhmä 15.1.2020.
Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 167

Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.00.
Allekirjoitukset
Riku Laukkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Loimaa 26.11.2019

Heikki Vainio
pöytäkirjantarkastaja

Raimo Huhtala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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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

153, 154, 155, 161, 162, 166, 167.

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

156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165.

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
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
loimaan.seurakunta@evl.fi
156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165.

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
Osoite
Faksi
Sähköposti
Puhelinvaihde
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
029 564 2414
turku.hao@oikeus.fi
029 5642400
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Hämeenkatu 13, 20500 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

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.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.

Pöytäkirja

9/2019

23

26.11.2019
Loimaan seurakunta - Kirkkoneuvosto
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 €
Yksityishenkilön maksu

2.050 €
4.100 €
6.140 €
510 €

