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95 §
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.

96 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi
valitaan kaksi aakkosjärjestyksessä vuorossa olevaa varsinaista jäsentä.
Vuorossa ovat Tellervo Mansikkamäki ja Johanna Norrkniivilä.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 1.9.2022 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 Tellervo
Mansikkamäen ja Tapio Paukkusen.

97 §
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 2.9.-4.10.2022 sen aukioloaikana. Nähtävillä olosta
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ilmoitetaan Harjavallan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 30.8.4.10.2022 välisenä aikana julkaistavalla kuulutuksella.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

98 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Vs. kirkkoherra Hannu Tomperi poistui kokouksesta klo 17.40.

99 §
VS. KIRKKOHERRA HANNU TOMPERIN KOULUTUSANOMUS
Vs. Kirkkoherra Hannu Tomperi on aloittanut Pastoraalipsykologinen
psykoterapia – opinnot 6/2022. Opintojen laajuus on 79 opintopistettä ja
opintojen kesto on neljä vuotta. Opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua
sekä seminaarityöskentelyä noin kaksi päivää kuukaudessa.
Seminaarityöskentely järjestetään Therapei-säätiön koulutuskeskuksessa
Helsingissä maanantaisin kaksi-kolme kertaa kuukaudessa.
Pastoraalipsykologinen psykoterapiakoulutus on suunnattu muun muassa
kirkon työntekijöille ja se erityisesti syventää koulutettavan tietoja ja taitoja
sielunhoidossa sekä ihmisen kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa ihmisen
hengellisyys huomioiden. Kirkon henkilöstökoulutuksessa ko. koulutus
voidaan sisällyttää kuuluvaksi välttämättömään ammatillisen osaamisen
kehittämiseen.
Hannu Tomperi anoo Pastoraalipsykologinen psykoterapia koulutusta
sisällytettäväksi Harjavallan seurakunnan henkilöstökoulutukseen
1.8.2022 lukien KirVesTes 83§ mukaisesti niin, että koulutukseen
sisältyvien seminaaripäivien (noin 2-3/kk yht. noin 30 pv/vuosi) osalta
koulutus tapahtuu työajalla ja että seurakunta korvaa seminaaripäivien
osalta matkustuksesta aiheutuvat kulut, (matkat Harjavalta – Helsinki,
julkinen kulkuneuvo) KirVesTes:n mukaisesti. Koulutuksen muista
kustannuksista vs. kirkkoherra vastaa itse. Johtavana viranhaltijana hän
sitoutuu olemaan henkilöstön ja työnantajan tavoitettavissa myös
koulutusaikana.
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Lisätietoja: talouspäällikkö Pirjo Inkinen p. 044 7356 780.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vs. kirkkoherra Hannu Tomperin
koulutusanomuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Hannu Tomperi palasi kokoukseen klo 17.42.

100 §
TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS- JA TYÖHYVINVOINTIMATKA 20.-21.9.2022
Vuoden 2022 talousarviossa on varattu määrärahat sekä koulutuksen
järjestämiseen että työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Työntekijöille järjestetään muutamia kertoja vuodessa työkykyä ylläpitävää
toimintaa. Tyky-päivät on tarkoitettu työyhteisön virkistykseksi ja
rakentamaan työyhteisön yhteishenkeä.
Kevään Tyky-päivä 18.5. suuntautui Yläneen luontokabinettiin ja Liedon
vanhaan ja uudistettuun kirkkoon. Päivä koettiin hyväksi, antoisaksi ja
tarkoituksenmukaiseksi.
Yt-toimikunta on kokouksessaan 20.5.2022 valinnut syksyn tyky-päivän
suunnitteluun työryhmän, johon kuuluvat kanttori Pasi Flodström,
seurakuntatoimiston toimistosihteeri Johanna Herbertsson-Blom ja
kappalainen Tiina Heino. Suunnitteilla on ollut kaksipäiväinen työyhteisön
ja tulevan työkauden kehittämiseen keskittyvä matka. Matkan on ollut
tarkoitus sisältää tutustumista kirkolliseen kohteeseen, koulutusta ja
edistää työhyvinvointia.
Työryhmä ehdottaa, että syksyn koulutus- ja työhyvinvointipäivät
järjestetään 20.-21.9.2022. Ehdotus ja tarkempi ohjelma koulutus- ja
työhyvinvointipäiviksi on esityslistan liitteenä. Liite 2.
Lisätietoja antavat suunnitteluryhmän jäsenet sekä vs. kirkkoherra Hannu
Tomperi p. 044 7356 752 ja talouspäällikkö Pirjo Inkinen p. 044 7356 780.
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy työryhmän tekemän ehdotuksen koulutus- ja
työhyvinvointipäiviksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

101 §
NIMIKKOLÄHETTISOPIMUS
Harjavallan seurakunnalla on neljä nimikkolähetystyön sopimusta. Niitä
ovat sopimus Sanansaattajien kanssa Miia da Silvan tukemisesta,
sopimus Evankeliumiyhdistyksen kanssa Liisa Rossin tukemisesta ja
sopimus Kansanlähetyksen kanssa Maria ja Mikko Vuorman tukemisesta.
Lisäksi Harjavallan seurakunnalla on Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
yhteistyösopimus lähetyskohteesta Mongolian evankelisluterilaisen kirkon
avustamiseksi.
Lähetysyhdistys Kylväjällä ei ole tällä hetkellä Satakunnan alueella
vastaavaa aluetyöntekijää ja siksi yhteys Kylväjään voi jäädä etäiseksi ja
yhdistyksen toiminta seurakuntalaisille vieraaksi.
Lähetyskummit ovat tapaamisessaan 7.6.2022 pohtineet tilanteen tuomaa
muutosta ja esittävät, että Lähetysyhdistys Kylväjän ja Harjavallan
seurakunnan välinen yhteistyösopimus muutetaan
nimikkolähettisopimukseksi. Lähetysjärjestö saisi nimikkolähetin kautta
kasvot ja jatkossa olisi mahdollisuus myös lähetin seurakuntavierailuun.
Lähetysyhdistys Kylväjä ehdottaa nimikkoläheteiksi:
•
•
•
•

Anna-Maija ja Matti Kaipainen, pakolaistyö Kreikka
Taneli Skyttä, pakolaistyön erityisasiantuntija kotimaasta käsin
Gunilla ja Magnus Riska, opetustyö Etiopia Magnus on pappi ja
Vanhan testamentin teologian tohtori, Gunilla diakonissa
Anna ja Mikael Kallman, Itä-Aasian pioneerityöntekijät
(baptistiseurakunnan jäseniä)

Lähetyskummien tapaamisessa pidettiin tärkeänä tukea luterilaista
lähetystyötä. Tapaamisessa oli esillä toivomus pidempiaikaisesta
suhteesta lähetteihin. Siksi päädyttiin suosittelemaan, että Harjavallan
seurakunta tekisi ensisijaisesti sopimuksen Gunilla ja Magnus Riskan
tukemisesta avustuksen ollessa samansuuruinen kuin purettavassa
yhteistyösopimuksessa Mongolian ev.lut. kirkon avustamiseksi.
Kirkkoherran esitys
1. Harjavallan seurakunta solmii nimikkolähettisopimuksen
Lähetysyhdistys Kylväjän lähettien Gunilla ja Magnus Riskan tukemiseksi
1.1.2023 lukien.
2. Lakkautetaan yhteistyösopimus Mongolian evankelisluterilaisen kirkon
avustamiseksi.
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3. Annetaan päätös Lähetysyhdistys Kylväjä ry:lle tiedoksi ja toimenpiteitä
varten.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

102 §

VAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
KL 10 luku 1 § mukaan kirkkoneuvosto
1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää
ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; 3) johtaa
seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja 5) valvoa
seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta
sopimukset ja muut oikeustoimet.
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.
Asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä,
kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.
KJ 8 luku 3§ mukaan Kirkkovaltuusto
kokoontuu, kun kokoontuminen määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen
asioiden takia on tarpeen tai kun valtuuston puheenjohtaja muutoin katsoo
sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle, jos kirkkohallitus, piispa,
tuomiokapituli tai kirkkoneuvosto sitä vaatii taikka jos vähintään neljännes
valtuutetuista on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti
esittänyt.
KL 23 luku 2§ mukaan
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan
konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
6§ mukaan
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä
tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut
luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten
vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön
osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen
luottamushenkilö on.
19§ mukaan
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10
§:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten
kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon
kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään
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yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
KVJ 2 luku 4§ mukaan
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa
viimeistään vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
varapuheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 19.4.2022/57§ ja kirkkovaltuusto
kokouksessaan 9.5.2022/12§ on käsitellyt vaalilautakunnan asettamista.
Kirkkovaltuusto on valinnut vaalilautakunnan puheenjohtajaksi vs.
kirkkoherra Hannu Tomperi. Vs. kirkkoherra Hannu Tomperi on ilmoittanut,
että hän ei ole Harjavallan seurakunnan jäsen eikä näin ollen
vaalikelpoinen Harjavallan seurakunnan seurakuntavaalissa.
Kirkollisessa vaalilainsäädännössä ei ole säännöstä, joka estäisi
seurakuntaan palvelussuhteessa olevan henkilön nimittämisen
vaalilautakuntaan, mikäli hän muutoin täyttää luottamushenkilön
vaalikelpoisuuden edellytykset. Toimivaltasuhteista johtuen ei kuitenkaan
ole suositeltavaa, että vaalilautakunnan jäsenenä toimii samaan
seurakuntaan palvelussuhteessa olevia henkilöitä. Palvelussuhteessa
olevat henkilöt voivat kuitenkin toimia vaalilautakunnan apuna.
Kirkkoherra ei voi olla vaalilautakunnan jäsen, jos hän ei ole kyseisen
seurakunnan jäsen. Vaalilautakunnan jäsenet ovat luottamushenkilöitä,
joihin sovelletaan luottamushenkilön vaalikelpoisuutta koskevia
säännöksiä, myös seurakunnan jäsenyyden osalta. On kuitenkin tärkeää,
että kirkkoherra toimii tiiviissä yhteistyössä vaalilautakunnan kanssa ja
turvaa edellytyksen sen tehtävän hoitamiselle. Kirkkoherra, joka ei ole
seurakunnan jäsen, voi toimia vaalilautakunnassa asiantuntijana.
Vaalilautakunnan jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Vapauttamisesta päättää se toimielin,
joka on valinnut luottamushenkilön, eli kirkkovaltuusto. Siihen saakka,
kunnes vaalilautakunnan jäsen on vapautettu tehtävästään,
vaalilautakunnan on syytä katsoa hänet esteelliseksi toimimaan
vaalilautakunnassa.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
vaalilautakunnalle puheenjohtajan sekä yhden varajäsenen lisää.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5).
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Jarmo Uotila poistui kokouksesta klo 18.00

103 §
LISÄTALOUSARVIOPYYNTÖ DIAKONIAN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOIHIN
Diakonian viranhaltijat Tiina Virta ja Minna Uotila ovat tehneet 5.000 euron
lisätalousarviopyynnön vuoden 2022 avustusmäärärahoihin.
Vuoden 2022 talousarviossa diakonia-avustusten määräraha (tili 483000)
on ollut 14.000,00 euroa. Talousarvion toteumavertailuraportissa
heinäkuun lopun tilanne on 13.850,76 euroa. Summa sisältää jonkin
verran etukäteen maksettuja lahjakortteja. Vuonna 2022 taloudellisen avun
hakijoita on ollut poikkeuksellisen paljon ja loppuvuonna avun tarvitsijoita
diakonian viranhaltijat ennakoivat tulevan lisää, johtuen kohonneista
elintarvike- ja asumiskustannuksista.
Liite 3.
Lisätietoja antavat diakonissa Tiina Virta p. 044 7356 756 ja diakoni Minna
Uotila p. 044 7356 755.
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy diakonian
lisätalousarvioanomuksen 5.000,00 euroa vuodelle 2022.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5).
Jarmo Uotila palasi kokoukseen klo 18.03.

104 §
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherra ilmoittaa Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön 4 luvun 11 §:n mukaisin valtuuksin tehneensä seuraavat
viranhaltijapäätökset:
13/2022/TL Tarkennettu – Diakonian viransijaisen palkkaaminen
vuorotteluvapaan ajaksi
Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran tekemät
viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran tekemät
viranhaltijapäätökset.
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105 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.

106 §
TIEDOKSI
•

Piispan seurakuntavierailu Harjavallan seurakunnassa 1.9.2022.

•

Väliaikatietoja kanttorin valinta valitusasiassa.

•

Vuoden 2022 seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022 ja
ennakkoäänestys 8.-12.11.2022.

•

Ajankohtaista henkilöstössä; Minna Uotila vuorotteluvapaalle 5.9.20223.3.2023, sijaisena toimii Kaisa Granat.

•

Ajankohtaista kiinteistöissä. Muistiot kiinteistötyöryhmän kokouksista.
Liitteet 4 ja 5.

•

Seurakunnan kuukausiraportti 6.2022. Liite 6.

•

Talousarvion toteumavertailu 31.7.2022. Liite 7.

•

Kirkkovaltuuston seuraava kokous tiistaina 13.9.2022 klo 18.00.

•

Kirkkoneuvoston seuraava kokous maanantaina 26.9.2022 klo 18.00
(Arkkihiippakunnan kirkkoherrojen kokous).

107 §
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.

108 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17.
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KOKOUKSEN PUOLESTA

Pirjo Inkinen
sihteeri

Hannu Tomperi
puheenjohtaja

Jarmo Uotila
puheenjohtaja pykälä 99

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi todettuna hyväksytään
Harjavallassa 1.9.2022.

Tellervo Mansikkamäki

Tapio Paukkunen

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu Harjavallan seurakunnan
virallisella ilmoitustaululla 30.8.-4.10.2022 julkaistulla kuulutuksella ja
pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntatoimistossa 2.9.-4.10.2022 sen
aukioloaikana tai seurakunnan nettisivuilla.
Todistaa
Harjavallan seurakunnan seurakuntatoimistossa 4.10.2022.

Hannu Tomperi
vs. kirkkoherra

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________
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Harjavallan seurakunta
Kirkkoneuvosto
29.8.2022 107 §

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: 95, 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

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: 99, 100, 101,

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: 99, 100, 101.
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.

3 HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________
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Harjavallan seurakunnan
kirkkoneuvosto 29.8.2022
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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