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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätösehdotus:
TL
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA SIHTEERIN VALINTA
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi valitaan kaksi aakkosjärjestyksessä vuorossa olevaa
varsinaista jäsentä. Vuorossa ovat Marita Koivunen ja Teuvo
Luotola. Valitaan kokouksen sihteeriksi Pirjo Inkinen.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 2.2.2017
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:
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Kirkkoneuvosto päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi Marita Koivusen ja Teuvo Luotolan. Kokouksen
sihteeriksi valittiin Pirjo Inkinen.

3§
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.
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 3.2.2017 – 6.3.2017 sen aukioloaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan Harjavallan seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla 1.2.2017 – 6.3.2017 välisenä aikana julkaistavalla
kuulutuksella.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

4§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus:
TL
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Lisäksi päätettiin ottaa
käsittelyyn kohdassa muut asiat: Konsulttiapu tuomiokapitulista.

5§
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017–
2018
Kirkkojärjestyksen 8:2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Päätösehdotus:
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TL
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se suorittaa
kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin vuosiksi 2017–2018.
Päätös:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto suorittaa
kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin vuosiksi 2017–2018.

6§
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI
2017–2018
Kirkkojärjestyksen 8:2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se suorittaa
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2017–2018.
Päätös:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto suorittaa
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2017–2018.

7§
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017–2018
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon
kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä. Valitulla
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston
jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi
valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se suorittaa
otsikossa mainitun vaalin.
Päätös:
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Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto suorittaa otsikossa
mainitun vaalin.

8§
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN
VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017–2018
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan, kun 2 §:ssä mainitut
vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se suorittaa
otsikossa mainitun vaalin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto suorittaa
otsikossa mainitun vaalin.

9§
KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2017–2018
Talouspäällikön johtosäännön kohdan 9 mukaan talouspäällikön
tehtäviin seurakunnassa kuuluu toimia kutsuttaessa kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston sihteerinä.
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee
talouspäällikön sihteeriksi toimikaudeksi 2017–2018.
Päätös:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee
talouspäällikön sihteeriksi toimikaudeksi 2017–2018.

10 §
TYÖALAKUMMIT JA TYÖRYHMÄT
Vuonna 2015 luovuttiin johtokunnista ja tilalle perustettiin työryhmät
tukemaan ja kehittämään työaloja. Työntekijöiden toivomuksena oli,
että työalan hallinnollisessa puolessa tukemassa olisi ns.
työalakummi ja toiminnallisessa puolessa työryhmä.
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se antaa valitulle
kirkkoneuvostolle tehtäväksi nimetä työalakummit ja työryhmät
vuonna 2015 valituille työaloille, joita ovat; aikuistyö, lähetystyö,
diakoniatyö, lapsi- ja perhetyö, partiotyö, varhaisnuoriso-, nuoriso-,
rippikoulutyö, jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kiinteistö- ja
hautausmaatyöala sekä taloustyöala.
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se antaa valitulle
kirkkoneuvostolle tehtäväksi nimetä työalakummit ja työryhmät
edellä mainituille työaloille.
Päätös:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto antaa valitulle
kirkkoneuvostolle tehtäväksi nimetä työalakummit ja työryhmät
edellä mainituille työaloille.

11 §
JOHTORYHMÄN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2017–2018
Harjavallan seurakunnassa on tullut tarve asettaa johtoryhmä, jonka
tehtävänä olisi koordinoida seurakunnan päätöksentekoa.
Johtoryhmä koostuisi puheenjohtajistosta ja johtavista
viranhaltijoista. Ryhmän tehtävänä olisi muun muassa kokoontua
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kutsusta ennen
kirkkoneuvoston kokousta käsittelemään neuvostoon tulevia
valmistelussa olevia asioita.
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se asettaa
johtoryhmän.
Päätös:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto asettaa johtoryhmän.

12 §
VUODEN 2017 KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON
KOKOUSAIKATAULUT
Liitteenä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston vuoden 2017
kokousaikataulut. Liite 1.

6 s ( 17 )

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________

Harjavallan seurakunnan
kirkkoneuvosto 31.1.2017
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2017 kokousaikataulut.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

13 §
KARI HEINON ERO KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ
Harjavallan seurakunnan tietoon on tullut, että Kari Heino on
muuttanut pois paikkakunnalta ja sen vuoksi joutuu eroamaan
Harjavallan seurakunnan kirkkovaltuustosta, jossa hän on ollut
varajäsenenä (KJ 7:2).
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto hyväksyy Kari Heinon eron kirkkovaltuuston
varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton johdosta.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

14 §
HARJAVALLAN SEURAKUNNAN TALOUSHALLINNON TOIMENKUVAT
Harjavallan seurakunnan taloushallinnon perustoimenkuvauksia ja
työtehtäviä ja tehtävienjakoa on päivitetty yhdessä kirkkoherran,
talouspäällikön, toimistosihteerin ja taloustyöryhmän kanssa.
Päivittämiselle on ollut tarvetta muun muassa seurakunnan siirryttyä
Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi. Liite 2.
Lisätietoja antavat Tuomo Lindgren puh. 044 7356 751 ja Pirjo
Inkinen puh. 044 7356 780.
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto hyväksyy Harjavallan seurakunnan taloushallinnon
perustoimenkuvaukset ja tehtävänjaot.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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15 §
ALOITE HARJAVALLAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTOLLE
EHTOOLLISVIINISTÄ
Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen Hilkka Ruuti on
tehnyt aloitteen messussa käytetystä ehtoollisviinistä. 1.11.2016.
”Harjavallassa on joitakin vuosia messun ehtoollisviininä käytetty
vain alkoholitonta viiniä. Toistuvasti siitä on tullut palautetta ja
esitetty toivomus, että kirkossamme palattaisiin seurakuntia
enemmän yhdistävään käytäntöön, jossa ehtoollisviini ei ole
alkoholitonta. Ihmiset jäävät toisinaan hämmennyksiin siitä, mitä he
ovat ehtoollisella saaneet. Alkoholiton vaihtoehto on tietenkin
jatkossakin oltava tarjolla niin haluavalle.” Liitteessä 3 asian
perusteellisempi pohdinta.
Päätösehdotus:
TL
Harjavallan seurakunta pitäytyy alkoholittomassa ehtoollisviinissä.
Yksityistä ehtoollista varten Harjavaltaan hankitaan edelleen
alkoholipitoista viiniä. Seurakunta on Harjavallassa tottunut
käyttämään alkoholitonta viiniä. Kielteinen palaute siitä on
satunnaista. Ajatus ehtoollisesta yhteyden ateriana on niin tärkeä,
että nykyinen käytäntö pitäytyä alkoholittomassa viinissä on
perusteltua. Se ei erottele ihmisiä. Kaikki saavat saman viinin.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan alkoholittomassa viinissä,
mutta sovittiin, että kirkkoneuvosto valitsee käytettävän viinin.

Jarmo Uotila poistui kokouksesta klo 18.28.

16 §
MINNA UOTILAN OPINTOVAPAA-ANOMUS
Minna Uotila on anonut opintovapaata ajalle 1.6.–31.7.2017. Hän
opiskelee vapaa-ajallaan liiketaloutta ja tutkintotodistuksen
saaminen edellyttää hyväksyttyjen näyttöjen antamista ja
työharjoittelua alalla. Minna Uotila ehdottaa sijaisekseen
diakonissaopiskelija Sanna Santaojaa, jolla on entuudestaan
lähihoitajatutkinto ja pitkälti sen alan työkokemusta, sekä hän on
ollut tutustumassa Harjavallan seurakunnan diakoniatyöhön vuonna
2016. Liite 4.
Lisätietoja antaa Minna Uotila puh. 044 7356 755.
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Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto hyväksyy Minna Uotilan opintovapaa-anomuksen
ajalle 1.6.–31.7.2017 ja hyväksyy sijaisen palkkauksen.
Päätös:
Hyväksyttiin keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaan.
Liite 4.1 Lapsivaikutusten arviointi.

Jarmo Uotila palasi kokoukseen klo 18.32.

17 §
HARJAVALLAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2017
Harjavallan seurakunnan rippikoulun ohjesäännön mukaan
kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen
runkosuunnitelman ja rippikoulutyön vuosisuunnittelun.
Harjavallan seurakunnassa on rippikoulusta vastaava viranhaltija
aloittanut syksyllä 2016. Hän on tehnyt vuosisuunnitelman ja
yhdessä rippikoulutiimin kanssa suunnittelee rippikoulutoiminnan
laajempaa tulevaisuutta. Lisätietoja antaa Jani Laaksonen puh 044
7356 753. Liite 5.
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto hyväksyy Harjavallan seurakunnan
rippikoulusuunnitelman vuodelle 2017.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

18 §
ARKKIHIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖTILAISUUS 2017
Mirkka Torppa lähetti seurakuntaa tuomiokapitulista viestin koskien
arkkihiippakunnan luottamushenkilötilaisuutta 2017: Syksystä 2017
alkaen arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden tuki toteutuu uudella
tavalla. Aiemmin hiippakunnassa järjestettiin kaksi alueellista
neuvottelupäivää luottamushenkilöille. Tuomiokapituli aloittaa
uudenlaisen luottamushenkilöiden tuen ja järjestää syksyllä 2017
rovastikunnallisia luottamushenkilöiden iltatapaamisia. Näiden
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tilaisuuksien tavoitteena on vahvistaa luottamushenkilöiden
valmiuksia tehtävissään ja tukea heitä aiempaa enemmän
ajankohtaisten ja paikallistenkin teemojen parissa. Vuoden 2017
tapaamiseen kutsutaan jokaisesta seurakunnasta
luottamushenkilöpuheenjohtajisto, kirkkoherra ja talouspäällikkö.
Pyydän, että liität tämän tilaisuuden seurakuntasi kokouskalenteriin
sekä välität ajankohdan välittömästi myös
luottamushenkilöpuheenjohtajistolle ja talouspäällikölle.
15.11.2017 Ala-Satakunnan rovastikunnan tilaisuus Huittisissa klo
17-20.
Tilaisuuden kutsu ja osallistumisohje lähetetään seurakuntiin syksyn
alussa.
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi arkkihiippakunnan
luottamushenkilötilaisuuden 15.11.2017.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi arkkihiippakunnan
luottamushenkilötilaisuuden 15.11.2017.

19 §
FINDA OY:N YHTIÖKOKOUS 27.2.2017
Finda Oy:n yhtiökokous pidetään 27.2.2017 Raisiossa. Liite 6.
Kauppaneuvos Matti Linnainmaa on lähestynyt Finda Oy:n
osakkeenomistajia oheisella kirjeellä ja valtakirjalla. Liitteet 7 ja 8.
Kirjeessään hän mainitsee uuden merkittävän omistajatahon
mahdollisesti pyrkivän rahastamaan DNA Oyj:n arvonnousun ja
jakamaan Findan omaisuuden osakkeenomistajille eri keinoin.
Hänen mukaansa Findan kehittymisnäkymät saattavat olla vakavasti
uhattuina ja sen vuoksi pyytää antamaan liitteenä olevan valtakirjan
Holding Oy Luurin toimitusjohtajalle Markku Asmalalle.
Harjavallan seurakunta omistaa Finda Oy:n osakkeita yhteensä
3105 kappaletta. Tämän hetkistä arvoa on vaikea arvioida, mutta
Nordean arvio 17.10.2016 oli XX euroa. Talouspäällikkö on pyytänyt
Nordeasta arviota ja suositusta tilanteesta.
Lisätietoja antaa Pirjo Inkinen puh. 044 7356 780.
Päätösehdotus:
TL ja PI
pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________
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Kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä Finda Oy:n osakkeiden ja
valtakirjan suhteen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti keskustelun jälkeen, että ei anneta valtakirjaa,
vaan seurataan tilannetta.

20 §
TIEDOKSI


Työterveyssuunnitelma on uusittu vuosiksi 2017–2021. Liite 9.



YT-toimikunnan kokouksessa 17.1.2017 esillä olleita asioita.
Kirkkoneuvosto ehdotti, että jatkossa YT-toimikunnan
kokouspöytäkirjat lähetetään heille tiedoksi.



Työsuojelutarkastus ja –ilmoitus.

21 §
KONSULTTIAPU TUOMIOKAPITULISTA
Harjavallan seurakunnan tulot ovat merkittävästi pienentyneet, kun
yhteisövero korvattiin suoralla valtionrahoituksella. Tulojen tuntuvaa
menetystä on aiheuttanut myös seurakunnan jäsenistön
väheneminen. Seurakunnan menot eivät kuitenkaan ole vähentyneet
samassa mittakaavassa ja seuraukset näkyvät.
Kirkkoneuvoston antaman oheistuksen mukaan Harjavallan
seurakunnassa menot on sopeutettava tuloihin. Koska
sopeuttamistoimet ovat tuntuvia, seurakunnassa aloitetaan ytneuvottelut.
Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tietoinen seurakuntamme
kannalta haastavasta tilanteesta ja antaa tueksemme kaksi
konsulttia. Kustannuksia heidän palveluksesta seurakunnalle ei ole.
Tuomiokapituli maksaa heille palkkion ja kilometrikorvaukset.
Konsultit ovat Heimo Hietanen Rauman vt. kirkkoherra (1.2. alkaen
Meri-Porin kirkkoherra sekä Porin seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja) sekä Juha Aronen Vehmaan
kirkkoherra.
Heidän taustatukensa ja kokemuksensa ovat kirkkoherran
näkemyksen mukaan tervetullutta. Kohtaamamme tilanne
seurakunnassa on tässä mittakaavassa uusi ja kokeneiden
pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________
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konsulttien neuvot voivat auttaa asioiden sujuvampaan ja
täsmällisempään hoitumiseen.
Päätösehdotus
TL
Seurakunta kutsuu Tuomiokapitulin myöntämät konsultit kirkkoherra
Heimo Hietasen ja kirkkoherra Juha Arosen seurakunnan tueksi
sopeutusohjelman luomiseksi ja yt-neuvottelujen läpiviemiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Mauri Paavilainen poistui kokouksesta klo 19.10.

22 §
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.

23 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.

Harjavallan seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto
Kokouspäivämäärä
31.1.2017
Kieltojen
perusteet

Pykälät

1-23

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
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annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1-11, 13, 18, 20, 22-23.
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 12, 14-17, 19, 21.
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä
päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
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
mom. 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 kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja –aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 3
Postiosoite: PL 59 29201 Harjavalta
Telekopio: 02-8665061
Sähköposti: evl-harjavalta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät 12, 14-17, 19 ja 21.
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 päätöksestä tiedon
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat – ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja
150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1
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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

Hankintaoikaisun
tekeminen

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

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen
hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
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,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella: pykälät
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
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Postiosoite: PL 32 20101 Turku
Puhelin 029 56 42400
Telefax 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan
pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60 20501 Turku
Telekopio: 02-2797001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi.
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 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.
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Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitusaika
14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista,
ajan laskeminen tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että
hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992)
tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen
kynnysarvon.

Asiakirjojen
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.
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KOKOUKSEN PUOLESTA

Tuomo Lindgren
puheenjohtaja

Pirjo Inkinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi todettuna hyväksytään
Harjavallassa 2.2.2017.

Marita Koivunen

Teuvo Luotola

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu Harjavallan
seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 1.2.2017–6.3.2017
julkaistulla kuulutuksella ja pöytäkirja on ollut nähtävänä
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana.

Todistaa
Harjavallan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.3.2017.

Tuomo Lindgren
kirkkoherra
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