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HARJAVALLAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

PL 59 (Kirkkokatu 3)
29201 Harjavalta
044 7356 780

pirjo.inkinen@evl.fi
www.harjavallanseurakunta.fi

KIRKKONEUVOSTO 6/2017
AIKA

Maanantai 21.8.2017 klo 17.30-20.30

PAIKKA

Seurakuntatalo, pieni sali

LÄSNÄ
jäsenet

Lindgren Tuomo, kirkkoherra, puheenjohtaja
Arve Jari
Hakala Niina
Heinola Mikko
Ketola Tuija
Luotola Teuvo
Mansikkamäki Tellervo
Paananen Eija
Ruuti Hilkka
Uotila Jarmo, varapuheenjohtaja

muut läsnäolijat
Paavilainen Mauri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Elo Anne, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Pirjo Inkinen, talouspäällikkö, sihteeri
Timo Orre, esittelijä kutsuttuna kohtaan 90

ASIAT
86 §
87 §
88 §
89 §
90 §
91 §
92 §
93 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen
Hautausmaakatselmus
Harjavallan seurakunnan logo
Palautepyyntö kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista
1 s ( 14 )

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________

Harjavallan seurakunnan
kirkkoneuvosto 21.8.2017
94 §
95 §
96 §
97 §
98 §
99 §
100 §
101 §
102 §
103 §

Naapuriseurakuntien tunnuslukuvertailua
Piispantarkastus
Ei verkkosivuille
Ei verkkosivuille
Rippikouluun osallistujilta perittävät maksut
Arkkipiispan vaalin maallikkovalitsijat Harjavallan seurakunnasta
Tiedoksi
Uuden hautausmaan nimiasia
Oikaisu tai valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

86 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätösehdotus:
TL
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

87 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi valitaan kaksi aakkosjärjestyksessä vuorossa olevaa
varsinaista jäsentä. Vuorossa ovat Teuvo Luotola ja Tellervo
Mansikkamäki.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan kokouksen jälkeen.
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 pöytäkirjan
tarkastajiksi Teuvo Luotolan ja Tellervo Mansikkamäen.
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88 §
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 22.8.2017–26.9.2017 sen aukioloaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan Harjavallan seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla 22.8.2017–26.9.2017 välisenä aikana julkaistavalla
kuulutuksella.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

89 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus:
TL
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Käsitellään
kohta 91 kohdassa 90 sekä muut asiat kohdassa käsitellään uuden
hautausmaa-alueen nimiasia.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan muutoksella, että kohta 91
käsitellään kohdassa 90 eli vaihdetaan niiden paikkaa, sekä lisättynä
muut asiat kohtaan uuden hautausmaa-alueen nimiasia.

90 §
KIRKON ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN
Kirkon äänentoistojärjestelmä kaipaa päivitystä. Kirkon
pääkaiuttimien toimivuus ja ominaisuudet on todettu riittämättömäksi
tilaisuuksien tarpeisiin nähden. Kirkon äänentoistojärjestelmä on
tarkoitus uusia vaiheittain. Tyyppi: kirkkoon sopiva, riittävä
pääkaiutinjärjestelmä kattoon asennettuna, värimaailmaan sopii
musta kaiutin. Asennettavaksi tulee myös niihin liittyvä
ohjausjärjestelmä kaapelointeineen. Ääni tulee olla suunnattavissa
mahdollisimman hyvin ja kattavasti kahdeksankulmaiseen
tiilirakenteiseen tilaan ilman heijastumia. Painotuksena sopivuus
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puhetilaisuuksiin, mutta eduksi on myös jos laitteisto sopii myös
musiikkitilaisuuksiin. Tulevaisuudessa mahdollisesti päivitetään
mikseriä, hankitaan lisää liitäntämahdollisuuksia ja uusitaan
mikrofonijärjestelmiä.
Tarjoukset äänentoistojärjestelmän uusimisesta:
- Profitron Oy XX euroa (tarjous sisältää vain tarvikkeet,
asennustyöhön suosittelevat paikallista ammattitaitoista asennustiimiä). Liite 1
- Discoland Oy XX euroa (tarjouksen mukaan työt ja tarvikkeet on
esitetty arvioina ja laskutetaan toteutuneen mukaan) Liite 2
Lisätietoja antaa: Timo Orre puh. 044 7356 757.
Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto valitsee äänentoistojärjestelmän toimittajan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi äänentoistojärjestelmän toimittajaksi
Discoland Oy:n lisäoptioilla, mikä Timo Orren laskelmien mukaan
olisi kokonaishinnaltaan XX e sis. alv. Urakka toteutettava
maksimissaan 40 tunnissa.

91 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen. Tutustutaan
hautausmaan hautojen kesähoito-tilanteeseen, vanhojen hautojen
lunastukseen ja käydään hautausmaalaajennus -alueella (huom.
sään mukainen varustus). Mukana hautausmaakierroksella ovat
Hannu Salminen ja Raisa Leppänen. Katselmuksen jälkeen kuullaan
talouspäällikön arvio hautainhoitorahaston tilanteesta.
Päätösehdotus:
TL, PI
Kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto teki hautausmaakatselmuksen ja ehdotti, että
vanhojen hautojan lunastuksen kiinteistötoimikunta ottaa
pohdittavakseen. Hautainhoitorahaston tilannetta tarkistellaan
myöhemmin.
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92 §
HARJAVALLAN SEURAKUNNAN LOGO
Suunnittelija Seija Nikkilä on yhteistyössä Harjavallan seurakunnan
tiedotustiimin kanssa valmistanut ehdotuksen Harjavallan
seurakunnan logoksi. Liitteessä hän muutamin sanoi myös
selventää ajatusta logon takana. Seija kävi tutustumassa
seurakuntaan keväällä ja kesäkuussa hän lähetti ehdotuksen meille.
Logo on riittävän yksinkertainen ollakseen logo. Logossa on samalla
kuitenkin vahvasti mukana niin kaupungin kuin seurakunnan
identiteetti ja tarina. Liite 3
Päätösehdotus:
TL
Hyväksytään seurakunnan logo ja tarkistetaan Seija Nikkilän kanssa
vielä logon käyttöön liittyvät yksityiskohdat, graafinen ohjeistus.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

93 §
PALAUTEPYYNTÖ KIRKOLLISKOKOUKSEN TULEVAISUUSLINJAUKSISTA
Kirkkohallitus lähetti seurakunnille kyselylomakkeen, jossa se pyytää
palautetta kirkon tulevaisuusvaliokunnan mietinnön linjauksiin.
Kirkkoherra lähetti lomakkeen seurakunnan työntekijöille ja
luottamushenkilöille sähköisesti ja samalla linkin
tulevaisuuskomitean mietintöön 20.6.2017. Kirkkoherra vastasi
lomakkeeseen saamansa palautteen sekä oman harkintansa
mukaan. Koottu vastausehdotus lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille
sähköisesti. Kokouksessa se on esillä heijastettuna valkokankaalle.
Työskentely toteutetaan näin kirkkoneuvoston käsittelyn
nopeuttamiseksi. Päätöksenteon jälkeen kirkkoherra syöttää
vastaukset sähköiseen lomakkeeseen, mikä seurakunnille on
annettu. Seurakuntien vastausaika päättyy perjantaina 8.9.2017.
Päätösehdotus:
TL
Hyväksytään esitys kirkkoneuvoston esittämin korjauksin.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys kirkkoneuvoston esittämin korjauksin.
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94 §
NAAPURISEURAKUNTIEN TUNNUSLUKUVERTAILUA
BDO Audiator Oy:n JHTT-tilintarkastaja Vesa Keso on toimittanut
Harjavallan seurakunnalle tarkastamiensa seurakuntien talouden
tunnuslukuja vuosilta 2007–2016.
Vertailussa on mukana 25 seurakuntataloutta. Vertailuun on valittu
ne seurakunnat, joita tilintarkastaja on itse ollut tarkastamassa sekä
muutama Satakunnan seurakunta jotka ovat perinteisesti olleet
mukana tässä vertailussa. Seurakuntataloudet ovat jäsenmäärällä
mitattuina hyvin erisuuruisia. Tunnusluvut on kuitenkin valittu siten,
että seurakuntatalouksien välinen vertailu on mielekästä.
Vertailussa voi tehdä sekä ns. pitkittäisvertailua että
poikittaisvertailua. Liite 4
Päätösehdotus:
TL ja PI
Kirkkoneuvosto merkitsee talouden tunnuslukuvertailun tiedoksi ja
edelleen toimitettavaksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi talouden tunnuslukuvertailun tiedoksi ja
edelleen toimitettavaksi kirkkovaltuustolle.

95 §
PIISPANTARKASTUS
Harjavallan seurakunnassa pidetään piispantarkastus 15. ja
17.9.2017. Kirkkoherra on suunnitellut piispantarkastuksen ohjelmaa
konsultoiden työryhmää Hilkka Ruutia ja Jarmo Uotilaa sekä myös
Mauri Paavilaista. Ohjelmarunko lähetetään liitteenä Liite 5
Piispantarkastusta varten on seurakunnassa laadittu
piispantarkastuskertomus. Osana tätä tarkastuskertomusta
tuomiokapituli pyytää kirkkoneuvoston arviota
a) seurakunnan kokonaisuudesta ja kehittämistarpeesta
seurakunnan tehtävän ja kokonaisstrategian näkökulmasta
b) seurakunnan taloustilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.
Kokouksessa käsitellään tarkemmin taloustilannetta kohta 94.
c) Kirkkoneuvostolta kysytään lisäksi toivomuksia
piispantarkastuksessa esille otettavista asioista.
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Päätösehdotus:
TL
Kirkkoneuvosto hyväksyy Harjavallan seurakunnan
piispantarkastuksen ohjelman ja antaa arvion seurakunnan
taloustilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi Harjavallan seurakunnan
piispantarkastuksen ohjelman ja antoi arvion seurakunnan
taloustilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä:
a) seurakunnan kokonaisuudesta ja kehittämistarpeesta
seurakunnan tehtävän ja kokonaisstrategian näkökulmasta:
Otetaan enemmän huomioon seurakuntalaiset.
b) seurakunnan taloustilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.
Kokouksessa käsitellään tarkemmin taloustilannetta kohta 94:
Kun seurakunnan jäsenluku vähenee ja verotulot pienenevät, se tuo
haastetta.
c) Kirkkoneuvostolta kysytään lisäksi toivomuksia
piispantarkastuksessa esille otettavista asioista.
Kiinnostaa seurakuntien tulevaisuus. Mihin kirkko olet menossa?
Seurakuntien yhdistymisen ja yhteistyön tarve? Onko seurakunnilla
entinen rooli, miten maakunta- ja soteuudistus vaikuttavat?

96 §
EI VERKKOSIVUILLE
Pöytäkirjan kohdan saa nähtäväkseen kirkkoherranvirastossa.

97 §
EI VERKKOSIVUILLE
Pöytäkirjan kohdan saa nähtäväkseen kirkkoherranvirastossa.

98 §
RIPPIKOULUUN OSALLISTUVILTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Yhteistyössä rippikoulusta vastaavan kappalaisen Jani Laaksosen
kanssa kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat päätyneet siihen, että
rippikoulun ja Tuulikarin leirin todellisten kustannusten peittämiseksi
rippikoulun osalta maksuja korjataan seuraavasti
Leirien osalta rippikoulu- ja leirimaksu 100 euroa. Vanha hinta 75 €.
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Päivärippikoulun osalta rippikoulumaksu 40 euroa. Vanha hinta 30
€.
Erityisesti päivärippikoulun osalta on kuitenkin tarvittaessa
mahdollista hakea avustusta diakoniatyöltä, jolloin kustannus ei
varmasti ole liian korkea myöskään taloudellisesti haastavassa
tilanteessa eläville. Korotuksen jälkeenkin rippikoulumaksut ovat
melko maltillisia verrattuna ympäröiviin seurakuntiin. Harjavallan
rippikoulut ovat edelleen vähintäänkin edullisimmasta päästä leirien
osalta.
Opetus on rippikoululaisille ilmaista. Maksuilla pyritään kattamaan
muita kustannuksia, joita leirien osalta ovat kuljetukset, ruoka- ja
muut ylläpitokustannukset. Samoin päivärippikoulun osalta voitaisiin
puhua ruokamaksusta Lounas ja päiväkahvi päivää kohden 5,70
eur. Leirillä päiväkohtainen hinta noin 12 eur.
Päätösehdotus
TL, PI
Kirkkoneuvosto hyväksyy uudet rippikoulumaksut.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

99 §
ARKKIPIISPAN VAALIN MAALLIKKOVALITSIJAT HARJAVALLAN
SEURAKUNNASSA
Arkkipiispan virka tulee avoimeksi 1.6.2018 Kari Mäkisen jäädessä
eläkkeelle. Tuomiokapituli on määrännyt arkkipiispan vaalin
toimitettavaksi torstaina 8.2.2018 klo 13.00. Tarvittaessa toisen
kierroksen vaalipäivä on torstaina 1.3.2018 klo 13.00.
Kirkkovaltuustojen on valittava maallikkojäsenten keskuudesta
arkkipiispan vaaliin ne, jotka käyttävät Harjavallan ääntä.
Harjavallalla on tuomiokapitulin ilmoituksen mukaan yhteensä 7
maallikkovalitsijaa.
Tämä valinta on toteutettava niin, että tieto valittujen nimistä,
postiosoitteista ja sähköpostiosoitteista lähetetään tuomiokapituliin
viimeistään 15.9.
Päätösehdotus
TL
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
keskuudestaan 7 maallikkovalitsijaa arkkipiispan vaaliin ja lähettää
tarvittavat tiedot heistä kapituliin.
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Päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
keskuudestaan 7 maallikkovalitsijaa arkkipiispan vaaliin ja lähettää
tarvittavat tiedot heistä kapituliin.

100 §
TIEDOKSI


Harjavallan kaupungin vastaus vastatarjoukseemme tilasta
Pirkanranta 79-428-8-62. Kaupungingeodeetti Jari Prehti ilmoitti
kaupungin johtoryhmän kantana olevan, että kaupunki ei voi
poiketa raakamaan hinnassa yleisestä linjasta, joten kaupungin
aikaisemman tarjouksen korottamiseen ei ole edellytyksiä.



Seurakunnan lahjoittaman stipendin 100,00 euroa on saanut
ylioppilas Noora Kangas.



24.8.2017 Hiippakuntasihteerit Mirkka Torppa ja Anssi Nurmi
vierailevat seurakunnassa toteuttaakseen työntekijäneuvottelun
ennen piispantarkastusta.



YT-neuvotteluiden seuraava kokous 31.8.2017.



Pappisasessori Kaisa Huhtala tarkastaa seurakunnan taloutta ja
hallintoa 17.8. klo 10-12 ja 29.8. klo 10-17. Jälkimmäiseen
tapaamiseen on pyydetty luottamushenkilöpuheenjohtajat mukaan
sekä tilintarkastajat. Klo 15 kierretään kiinteistöt ja hautausmaat. Klo
16 Kaisa tapaa pari aktiiviseurakuntalaista sekä pari
seurakuntanuorta.



Lähetyksen ja aikuistyön palaverin 9.8.2017 kokoontumismuistio.
Liite 6.



Keittiön siivouskomeron siivousvälineet pidettävä ajan tasalla, jotta
myös ulkopuoliset keittiön käyttäjät löytävät ne.



Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään maanantaina
25.9.2017.

101 §
UUDEN HAUTAUSMAA-ALUEEN NIMI
Sammalsuon uudelle hautausmaa-alueelle on kysytty
nimiehdotuksia. Eniten kannatuksia sai Sammallehto.
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Päätösehdotus
TL
Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden hautausmaa-alueen nimeksi
Sammallehto.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

102 §
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.

103 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Harjavallan seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto
Kokouspäivämäärä
21.8.2017
Kieltojen
perusteet

Pykälät

86-103

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: 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 103.
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: 90, 92, 96, 98, 99, 101.

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________
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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
1
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon .
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
Sähköposti: evl-harjavalta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät 91, 92, 96, 98, 99, 101.
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 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 perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Hankintaoikaisun
tekeminen

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:

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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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
Postiosoite: PL 32 20101 Turku
Puhelin 029 56 42400
Telefax 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

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
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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.
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
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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.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Tuomo Lindgren
puheenjohtaja

Pirjo Inkinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi todettuna hyväksytään
Harjavallassa 21.8.2017.

Teuvo Luotola

Tellervo Mansikkamäki

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu Harjavallan
seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 22.8.-26.9.2017 julkaistulla
kuulutuksella ja pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa
22.8.-26.9.2017 sen aukioloaikana.
Todistaa
Harjavallan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 26.9.2017.

Tuomo Lindgren
kirkkoherra
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