Harjavallan seurakunnan
kirkkoneuvosto 24.5.2021

HARJAVALLAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkokatu 3
29200 Harjavalta

www.harjavallanseurakunta.fi

KIRKKONEUVOSTO 5/2021
AIKA
PAIKKA

Maanantai 24.5.2021, klo 17.30-19.20
Seurakuntatalo, Iso sali

LÄSNÄ
jäsenet
Lindgren Tuomo, kirkkoherra, puheenjohtaja
Uotila Jarmo, varapuheenjohtaja
Hakala Niina
Ketola Tuija
Mansikkamäki Tellervo
Norrkniivilä Johanna
Paananen Eija,
poissa
Paukkunen Tapio
Rimmistö Jukka
Salomäki Lassi
muut läsnäolijat
Paavilainen Mauri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Luotola Teuvo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja,
Inkinen Pirjo, talouspäällikkö, sihteeri

ASIAT
57 §
58 §
59 §
60 §
61 §
62 §
63 §
64 §
65 §
66 §
67 §
68 §
69 §

poissa

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Seurakuntatalon lukituksen uudistaminen
Kanttorin viran hakuaika
Kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2021
Luottotappioesitys
Anomus pitkäaikaisesta haudanhoidosta
Hauta- ja kiinteistötoimen tehtävänkuvaukset
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
Tiedoksi
1 s ( 12 )

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________

Harjavallan seurakunnan
kirkkoneuvosto 24.5.2021

70 §
71 §

Oikaisuvaatimus tai valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

57 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen mukaan Kirkkoneuvoston kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7:4 §.
Puheenjohtajan esitys:
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

58 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi valitaan kaksi aakkosjärjestyksessä vuorossa olevaa
varsinaista jäsentä. Vuorossa ovat Tuija Ketola ja Tellervo
Mansikkamäki.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 27.5.2021
kirkkoherranviraston aukioloaikana. Tarkastajan hyväksyttyä
pöytäkirjan/sivun, pyydetään nimikirjaimet jokaisen pöytäkirjasivun
alalaitaan ja loppuun normaali allekirjoitus.
Normaalin aukioloajan (ma-pe klo 9-12) ulkopuolella tapahtuvasta
tarkastamisesta on hyvä soittaa taloustoimistoon 044 7356 780.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti valita tämän kokouksen tarkastajiksi Tuija
Ketolan ja Tellervo Mansikkamäen.
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59 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Hallintolain mukaan pöytäkirja tulee olla nähtävänä päätöksen
mukaisena päivänä. Pöytäkirja on oltava yleisesti nähtävillä
oikaisuvaatimuksen (14 pv) tai valituksen (30 pv) tekemisen ajan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 28.5.-28.6.2021 sen aukioloaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan Harjavallan seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla 25.5.-28.6.2021 välisenä aikana julkaistavalla
kuulutuksella.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

60 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

61 §
SEURAKUNTATALON LUKITUKSEN UUDISTAMINEN
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 29.3.2021 seurakuntatalon
lukituksen uudistusta ja palautti asian uudelleen valmisteluun.
Kiinteistövastaava Hannu Vaurio on tarkentanut suunnitelmaa
kiinteistötyöryhmältä ja henkilöstöltä saadun palautteen perusteella.
Hannu Vaurio on laatinut käyttäjien tarpeet huomioiden uuden
ehdotuksen lukkomuutoksista, jossa osa suuresta lukkomäärästä
poistuu. Suunnitelmassa on huomioitu myös se, että järjestelmää
voidaan kehittää muuttuvien tarpeiden mukaan. Tarkennetun
suunnitelman mukaan lukituksen uudistaminen saadaan toteutettua
alkuperäisen investointisuunnitelman puitteissa.
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Tarkennetut tarjoukset pyydettiin 4.5.2021 mennessä. Tarjouksia tuli
määräaikaan mennessä kaksi kappaletta: SATASECURITY Porin
Lukko Oy:ltä ja Certego Oy:ltä. Tarjoukset avattiin ja tarkistettiin
tarjouksien kelpoisuusvaatimukset. Molemmat tarjoukset täyttivät
kelpoisuusvaatimukset, mutta SATASECURITY Porin Lukko Oy:n
tarjouksesta puuttui tarjouspyynnössä ollut toivomuksen mukainen
lisälukijoiden ja kulkulätkien hintatieto. Liitteenä tarjoukset. Liitteet 1
ja 2.
Kiinteistövastaava Hannu Vaurio on tutustunut tarjouksiin ja
suosittelee hyväksymään Certego Oy:n tarjouksen. Kyseinen
järjestelmä mahdollistaa tulevaisuudessa edullisemmin lukijaovien
lisäämisen, mikä ko. tarjouksessa pyydettiin huomioimaan.
Lisätietoja antavat Hannu Vaurio p. 044 7356 763 ja Pirjo Inkinen p.
044 7356 780.
Kiinteistövastaava Hannu Vaurio tulee kokoukseen asiantuntijana
esittelemään tarjoukset.
Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistövastaava Hannu Vaurion
suositteleman Certego Oy:n tarjouksen, koska se on
kokonaistaloudellisesti edullisin.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

62 §
KANTTORIN VIRAN HAKUAIKA
Harjavallan seurakunnan kanttorin virka on ollut haettavana
30.4.2021 asti. Määräaikaan mennessä seurakuntaan tuli vain
kolme hakemusta: Jouni Maunula, Pasi Flodström sekä Juho
Purontaus. Kirkkoneuvoston asettama työryhmä on keskustellut
asiasta sähköpostitse ja ehdottaa kirkkoneuvostolle, että
a) viranhakua jatketaan 4.6. asti
b) kirkkoherra laatii hakuohjeet Oikotiepalveluun
c) aikaisemmat hakijat huomioidaan haussa
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d) työryhmän ehdottamat hakijat kutsutaan suoraan
kirkkoneuvoston haastateltavaksi 7.6.2021
e) kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle kanttorista.
f) kirkkovaltuusto tekee valinnan 15.6.2021.
KL 6, 10§ Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi
perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta
hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Uutta
hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko
aikaisemmat hakemukset huomioon.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Tuomo Lindgren p. 044 7356 751.
Kirkkoherran esitys:
Kanttorin viran hakua jatketaan 4.6.2021 asti. Aikaisemmat hakijat
otetaan haussa huomioon. Virkasuhteessa noudatetaan 6
kuukauden koeaikaa. Kirkkoneuvoston valtuuttama työryhmä käy
hakemukset läpi ja kutsuu sopivimmat ehdokkaat haastatteluun,
mikä järjestetään seuraavan kirkkoneuvoston yhteydessä 7.6.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5).

63 §
KOLEHTISUUNNITELMA KESÄ-JOULUKUU 2021
Harjavallan seurakunnan kolehtisuunnitelma on laadittu kesäjoulukuulle 2021. Liite 3.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Tuomo Lindgren p. 044 7356 751.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyn kolehtisuunnitelman.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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64 §
LUOTTOTAPPIOESITYS
Kirkon palvelukeskus toimittaa vuosittain luottotappioehdotukset
seurakuntatalouksiin. Ehdotuksella ovat kaikki laskurivit, jotka ovat
erääntyneet yli 45 päivää laskun eräpäivästä.
Hyväksytyt ehdotukset tulee palauttaa Kirkon palvelukeskukseen
9.6.2021 mennessä.
Erääntyneitä maksamattomia saatavia seurakunnalle on jäänyt
yhteensä 1.203,00 euroa. Luottotappioehdotelma on esillä erillisellä
liitteellä, joka jaetaan ja käsitellään kokouksessa.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Pirjo Inkinen, puh. 044 7356 780.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy maksamatta jääneet maksut
luottotappioiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

65 §
ANOMUS PITKÄAIKAISESTA HAUDANHOIDOSTA
Unto Teuvo Johannes Vellinkin sisar Maija Penttala on tehnyt
anomuksen normaalia pidemmästä haudanhoitosopimuksesta. Liite
4.
Harjavallan seurakunnassa haudanhoitosopimusten ajat ovat yksi,
viisi ja kymmenen vuotta.
Kirkkohallitus ei suosittele tekemään yli kymmenen vuoden
sopimuksia.
Puutarhuri Raisa Leppänen ja Maija Penttala ovat selvitelleet eri
vaihtoehtoja. Maija Penttala esittää, että kuolinpesä maksaa
Harjavallan seurakunnalle haudanhoitoa varten 6.000,00 euroa ja
hoitosopimus on voimassa niin kauan kuin hoitomaksuennakkoa
riittää. Raisa Leppänen on tehnyt laskelman, joka pitää sisällään
haudan hallinta-ajan jatkon, haudanhoidot ja havutukset,
mahdollisen kiven oikaisun ja kultaukset sekä hoitoajan päätyttyä
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kiven poiston ja paikkaan haudattujen vainajien laattojen hankinnan
ja asennuksen muistolehtoon.
Lisätietoja antavat Raisa Leppänen p. 044 7356 761 ja Pirjo Inkinen
p. 044 7356 780.
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää hautapaikalle osasto 6, rivi 10, paikka 364
haudanhoitosopimuksen niin pitkäksi aikaa kuin edellä mainituin
hoitoehdoin maksuennakkoa riittää.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

66 §
HAUTA- JA KIINTEISTÖTOIMEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET
Hauta- ja kiinteistötoimen tehtävänkuvauksia on tarkistettu
vastaamaan tämänhetkistä työtilannetta. Taustana
tehtäväkuvausten tarkistukselle on muutokset henkilöstössä;
viimeisin seurakuntamestarin osittainen virkavapaa ajalla 1.2.202131.5.2023.
Tehtävänkuvaukset liitteenä. Liitteet 5–10.
Lisätietoja antaa Pirjo Inkinen p. 044 7356 780.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hauta- ja kiinteistötoimen
tehtävänkuvaukset.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

67 §
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherra ilmoittaa Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön 4 luvun 11 §:n mukaisin valtuuksin tehneensä
seuraavat viranhaltijapäätökset:
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7/2021 Kirkkoherranviraston sihteerin virkavapaus ja sijainen
8/2021 Teologiharjoittelijan palkka
9/2021 Kesäteologin palkkaaminen
Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran tekemät
viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

68 §
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Talouspäällikkö ilmoittaa Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön 4 luvun 12 §:n mukaisin valtuuksin tehneensä
seuraavat viranhaltijapäätökset:
4/2021 Määräaikaisen työsopimuksen muutos (Leirikeskus
Tuulikarin työjärjestelyt).
5/2021 Kameravalvontajärjestelmän hankinta
Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouspäällikön tekemät
viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

69 §
TIEDOKSI
•

Katsaus koronatilanteeseen Harjavallan seurakunnassa.

•

Ajankohtaisia henkilöstöasioita.

•

Terveisiä Turun arkkihiippakunnan johtavien viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöpuheenjohtajien Teams-kokouksesta 20.5.2021.
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•

YT-toimikunnan kokouksen 3/2021 pöytäkirja. Liite 11.

•

Kirkkoneuvoston ylimääräinen kokous on maanantaina 7.6.2021
klo 17.30 kirkossa.

•

Kirkkovaltuuston seuraava kokous tiistaina 15.6.2021 klo 18.00.

70 §
OIKAISUVAATIMUS TAI VALITUSOSOITUS
Hallintokäytännön ja annettujen ohjeiden mukaan oikaisuvaatimus
tai valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan, esityslistassa sen ei tarvitse
olla, mutta se on pöytäkirjassa sitä tarkastettaessa ja myös
virallisissa tiedoksiantoa koskevissa pöytäkirjanotteissa ja
vastaavissa asiakirjoissa.

71 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.
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KOKOUKSEN PUOLESTA

Tuomo Lindgren
puheenjohtaja

Pirjo Inkinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi todettuna hyväksytään
Harjavallassa 27.5.2021.

Tuija Ketola

Tellervo Mansikkamäki

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu Harjavallan
seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 25.5.-28.6.2021 julkaistulla
kuulutuksella ja pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa
28.5.-28.6.2021 sen aukioloaikana tai seurakunnan nettisivuilla.
Todistaa
Harjavallan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 28.6.2021.

Tuomo Lindgren
kirkkoherra

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
1 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: 57, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71.

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: 61, 63, 64, 65.

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto
Postiosoite: Kirkkokatu 3, 29200 Harjavalta
Sähköposti: evl-harjavalta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 61, 63, 64, 65.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon päätöksestä. 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.

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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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.

3. HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
(hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto
Postiosoite: Kirkkokatu 3, 29200 Harjavalta
Sähköposti: evl-harjavalta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta,
jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää
postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
•
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
•
tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
•
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
•
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo
ole hankintayksikön hallussa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________
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