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79 §
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.

80 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi
valitaan kaksi aakkosjärjestyksessä vuorossa olevaa varsinaista jäsentä.
Vuorossa ovat Niina Hakala ja Tuija Ketola.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan tiistaina 28.6.2022 taloustoimiston
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 Niina Hakalan
ja Tuija Ketolan.

81 §
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
seurakuntatoimistossa 29.6.-1.8.2022 sen aukioloaikana. Nähtävillä olosta
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ilmoitetaan Harjavallan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 28.6.1.8.2022 välisenä aikana julkaistavalla kuulutuksella.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

82 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

83 §
KAIKKIEN AUTUUKSIEN KIRKON KATON KUNNOSTUSTYÖT
Vuoden 2022 talousarvion investointisuunnitelmassa on varattu määräraha
kirkon katon kunnostukseen.
Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja todennut, että
kunnostus on hyvä saada tehtyä ennen syyssateita.
Kiinteistövastaava Hannu Vaurio on tehnyt sähköisen kilpailutuksen
julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmaan. Tarjoukset on pyydetty
toimittamaan 15.6.2022 klo 15.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjoukset jättivät:
- Tammerbitumi Oy
159.947,60 e (sis. alv 24 %)
lisätyö 68,20 e/h (sis. alv 24 %)
-

Kattava Länsi-Suomi Oy

146.977,20 e (sis. alv 24 %)
lisätyö 55,80 e/h (sis. alv 24%)

Tarjouspyyntö ja tarjoukset liitteenä. Liitteet 1-3.
Kiinteistötyöryhmä kokoontui 16.6.2022 käsittelemään tarjoukset ja antoi
ehdotuksen, joka käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kiinteistövastaava Hannu Vaurio tulee kokoukseen asiantuntijaksi.
Lisätietoja: kiinteistövastaava Hannu Vaurio p. 044 7356 763 ja
talouspäällikkö Pirjo Inkinen p. 044 7356 780.
Talouspäällikön esitys:
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Kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin ja kiinteistötyöryhmän tekemään
ehdotukseen ja valitsee kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto tutustui tarjouksiin ja kiinteistötyöryhmän esitykseen ja
valitsi kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen tehneen Kattava
Länsi-Suomi Oy:n kirkon katon kunnostustyön tekijäksi. Kattava LänsiSuomi Oy:n sisälsi myös nykyisen kaltaiset kupariset reunukset.

84 §
KIINTEISTÖVASTAAVA HANNU VAURION KOULUTUSANOMUS
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.11.2011 pykälä 132 hyväksynyt
vuoden 2022 koulutussuunnitelman. Kiinteistövastaavan Paloilmoittimen
hoitajakurssista ja sen kustannuksista pyydettiin lisäselvitystä.
Liitteessä 4 on tarkempi selvitys paloilmoittimen hoitajakurssin sisällöstä
sekä kustannuksista.
Lisätietoja: kiinteistövastaava Hannu Vaurio p. 044 7356 763 ja
talouspäällikkö Pirjo Inkinen p. 044 7356 780.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistövastaava Hannu Vaurion
koulutusanomuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

85 §
SEURAKUNTIEN TALOUDEN TUNNUSLUKUVERTAILUA
BDO Audiator Oy:n JHTT-tilintarkastaja Vesa Keso on toimittanut
Harjavallan seurakunnalle tarkastamiensa seurakuntien talouden
tunnuslukuja vuosilta 2012–2021. Liite 5.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouden tunnuslukuvertailun tiedoksi ja
edelleen toimitettavaksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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86 §
SATAKUNNAN SEURAKUNTIEN KEHITYSVAMMATYÖN TOIMINTAKERTOMUS JA
TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021
Liitteenä Satakunnan seurakuntien kehitysvammatyön toimintakertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2021, sekä vahvistettu talousarvio vuodelle 2022.
Liite 6.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

87 §
KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2022-2024
Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja
työehtosopimuksista. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Sopimuksessa on
sovittu ensimmäisen vuoden palkantarkistuksista sekä tekstimuutoksista.
Palkantarkistukset tulevat voimaan 1.6.2022 ja tekstimuutokset 1.3.2022
lukien. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen
palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus koko kirkon tasolla seuraa niin
sanottua yleistä linjaa ja on yhteensä noin 2,0 % ensimmäisenä
sopimusvuonna. Kuten muillakin sektoreilla sovituissa sopimuksissa toisen
vuoden palkantarkistuksista sovitaan myöhemmin, kirkon sektorilla
31.12.2022 mennessä. Jos tarkistuksista ei silloin päästäisi sopimukseen,
sopimus voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2023.
Liitteenä yleiskirjeet 2/2022 ja 3/2022. Liitteet 7 ja 8.
Lisätietoja: talouspäällikkö Pirjo Inkinen, p. 044 7356 780.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

88 §
SUOSITUS TOIMITUSPALKKIOISTA
KirVESTES 2022-2024 sopimuksen liitteessä 18 on Suositus
toimituspalkkioista:
Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKO ry. ja Kirkon alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat
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toimituspalkkiota tämän suositussopimuksen mukaisesti tässä
sopimuksessa sanotuista toimituksista ja tehtävistä.
Toimituspalkkiota maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin
tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen
oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja
kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta
toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa. Liite 9.
Lisätietoja: talouspäällikkö Pirjo Inkinen, p. 044 7356 780.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy KirVESTES 2022-2024 liitteessä olevan
suosituksen toimituspalkkioista ja esittää sen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

89 §
VS. KIRKKOHERRA HANNU TOMPERIN PALKKA 1.8.2022 ALKAEN
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt (istunnon päätös
26.4.2022) Harjavallan seurakunnan kirkkoherran virkavapauden sijaiseksi
Hannu Tomperin ajalle 1.8.2022-31.7.2023.
Kirkkoherran viran palkkaus perustuu virkaehtosopimuksen liitteen 7
mukaiseen K-hinnoitteluryhmään. Viranhaltijan peruspalkkaa asteikolta
määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus, viranhaltijan
ammattitaito ja työssä suoriutuminen kokonaisarvioinnilla.
Lisätietoja: talouspäällikkö Pirjo Inkinen p. 044 7356 780.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy, että vs. kirkkoherra Hannu Tomperille
maksetaan Harjavallan seurakunnan kirkkoherralle maksettavaa K20hinnoitteluryhmän mukaista palkkaa.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

6 s ( 10 )

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________

Harjavallan seurakunnan
kirkkoneuvosto 27.6.2022

90 §
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherra ilmoittaa Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön 4 luvun 11 §:n mukaisin valtuuksin tehneensä seuraavat
viranhaltijapäätökset:
11/2022 Kerhoapulaisen palkkaaminen
12/2022 Diakonian viransijaisen palkkaaminen
Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran tekemät
viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran tekemät
viranhaltijapäätökset.

91 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.

92 §
TIEDOKSI
•

Piispan seurakuntavierailu Harjavallan seurakunnassa 1.9.2022
(toimikunta).

•

Viestipyhiinvaellus 2022: Yli 1000 kilometriä ja kuusi hiippakuntaa 26.5.19.8.2022. (Kokemäeltä Harjavaltaan 30.7. ja Harjavallasta Nakkilaan
31.7.).

•

YT-toimikunnan kokouksen 20.5.2022 muistio. Liite 10.

•

Talousarvion toteumavertailu 5.2022. Liite 11.

•

Kirkkovaltuuston seuraava kokous 8.11.2022 klo 18.00.

•

Kirkkoneuvoston seuraava kokous maanantaina 29.8.2022 klo 17.30.
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93 §
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.

94 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Jarmo Uotila
puheenjohtaja

Pirjo Inkinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi todettuna hyväksytään
Harjavallassa 28.6.2022.

Niina Hakala

Tuija Ketola

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu Harjavallan seurakunnan
virallisella ilmoitustaululla 28.6.-1.8.2022 julkaistulla kuulutuksella ja
pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntatoimistossa 29.6.-1.8.2022 sen
aukioloaikana tai seurakunnan nettisivuilla.
Todistaa
Harjavallan seurakunnan seurakuntatoimistossa 1.8.2022.

Pirjo Inkinen
talouspäällikkö
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Harjavallan seurakunta
Kirkkoneuvosto
27.6.2022 93 §

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: 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94.

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: 83, 84, 89.

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: 83, 84, 89.
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.
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.
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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.
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