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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
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Seurakuntapastorin viran täyttäminen
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Kehitysvammaistyön tiedote sopijaseurakunnille
Naapuriseurakuntien tunnuslukuvertailua
Talousarvion toteutuminen 31.7.2018
Palauteraportti Psykoterapiakeskus Via
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
Varhaisnuorisotyöntekijän koulutusanomus
Sairaalasielunhoidon tilanne
Tiedoksi
Muut asiat
Oikaisuvaatimus tai valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

91 §
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.

92 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi valitaan kaksi aakkosjärjestyksessä vuorossa olevaa
varsinaista jäsentä. Vuorossa ovat Jari Arve ja Niina Hakala.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 23.8.2018
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.
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Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti valita tämän ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jari
Arven ja Niina Hakalan.

93 §
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 24.8.-25.9.2018 sen aukioloaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan Harjavallan seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla 21.8.–25.9.2018 välisenä aikana julkaistavalla
kuulutuksella.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

94 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan sillä lisäyksellä, että
kohdassa 95 käsitellään hautausmaan vesitilanne ja leikkipuiston
aita-asia.

95 §
HAUTAUSMAAN VESITILANNE JA LEIKKIPUISTON AITA-ASIA
Hautausmaan vesitilanne on ollut koko kuluvan kesän todella
haasteellinen. Alkukesästä vettä ei voitu nostaa joesta siinä olleen
öljyn vuoksi. Kun öljyvahinko oli saatu hallintaan ja kasteluverkosto
toimimaan Länsi-Suomen Voima aloitti vesivoimalaitoksella
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kunnostustyöt, jonka vuoksi veden pinta on noin kaksi metriä
normaalia alempana. Kastelujärjestelmä ei tällöin saa joesta vettä.
Leikkipuiston aitaa on rakennettu, mutta se on osoittautunut
riittämättömäksi turvallisuuden kannalta.
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hautausmaan vesitilanteen ja
velvoitti hoitamaan asiaan niin, että kastelu haudoilla saadaan
järjestymään.
Leikkipuiston aita rakennetaan orapihlaja-aitaan asti.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

96 §
KIINTEISTÖKARTOITUKSEN RAPORTTI
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 26.2.2018 § 24
seurakunnan kiinteistöjen kuntokartoitus asiaa ja päätti valita
kuntokartoituksen suorittajaksi Ark Visio Oy:n. Ark Visio Oy:n tarjous
ylittää talousarviossa olevan määrärahan 14.000 euroa, joten
Kirkkovaltuustolle on tehtävä lisämääräraha-anomus ylityksen
osalta. Talousarviossa 2018 on varattu määräraha 10.000,00 e
myös kirkon ulkorakenteiden vikakartoitukseen. Nyt tehty
kuntokartoitus sisältää osittain kirkon ulkorakenteiden
vikakartoitusta.
Kiinteistövastaava Hannu Vaurio esittelee kiinteistökartoituksen
tarkemmin kokouksessa ja siihen liittyvät toimenpiteet.
Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut 31.7.2018 ja tutustunut
kartoitukseen.
Lisätietoja antaa Hannu Vaurio puh. 044 7356 763.
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteistökartoituksen raportin ja
lähettää sen edelleen toimitettavaksi kirkkovaltuustolle. Sekä esittää
kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kiinteistökartoituksen
lisämääräraha-anomuksen 5.000,00 e.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kiinteistökartoituksen raportin ja
lähettää sen edelleen toimitettavaksi kirkkovaltuustolle. Sekä esittää
kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kiinteistökartoituksen
lisämääräraha-anomuksen 5.000,00 e.
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97 §
LEIRIKESKUS TUULIKARIN KATTOREMONTIN TARJOUKSET
Kiinteistövastaava Hannu Vaurio on saanut Leirikeskus Tuulikarin
kattoremontista tarjoukset Rakennusliike Haapa-Aholta, LLK House
Oy/ Lännen Laatu-Katolta ja Vesivek Oy:ltä. Kiinteistötyöryhmä on
valmistellut asiaa kirkkoneuvostolle kokouksessaan 31.7.2018.
Tarjoukset esillä kokouksessa.
Lisätietoja antaa Hannu Vaurio puh. 044 7356 763.
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi Vesivek Oy:n tekemään leirikeskus Tuulikarin
kattoremontit.

98 §
SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kun seurakuntapastori Teija Pitkänen irtisanoutui virasta, hänen
tilalleen oli tarve etsiä uusi viranhaltija. Virka avattiin haettavaksi ja
sitä haki määräaikaan mennessä 23 henkilöä. Joukossa oli sekä
pappisvihkimyksen saaneita että teologian maistereita, joilta
pappisvihkimys vielä puuttuu. Kirkkoneuvosto valitsi 28.5.
työryhmän, joka sai tehtäväkseen valintaan tähtäävien
toimenpiteiden suorittamisen. Työryhmä kokoontui keskustelemaan
hakemuksista ja valitsi sieltä kuusi henkilöä haastatteluun.
Haastattelu järjestettiin 6.8. seurakuntatalolla. Kaksi haastateltavista
perui hakemuksensa, joten vain neljä henkilöä haastateltiin.
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen tuomiokapitulista oli mukana
haastattelussa.
Haastattelujen jälkeen työryhmä kokoontui pohtimaan, kenet
Harjavallan seurakuntaan kannattaisi palkata. Työryhmä päätyi
yksimielisesti lopulta ehdottamaan kirkkoneuvostolle, että teologian
maisteri Anniina Salminen valittaisiin Harjavallan
seurakuntapastoriksi.
Kirkkoherran esitys:
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Kirkkoneuvosto esittää Turun tuomiokapitulille, että se antaisi
virkamääräyksen teologian maisteri Anniina Salmiselle Harjavallan
seurakuntapastoriksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

99 §
KEHITYSVAMMAISTYÖN TIEDOTE SOPIJASEURAKUNNILLE
Ulvilan seurakunta on toimittanut sopijaseurakunnille
kehitysvammaistyön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta
2017 sekä talousarvion vuodelle 2018. Liitteenä on myös laskelmat
maksuosuuksista vuodelta 2017 ja ennakkomaksuista 2018. Liite 1
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Satakunnan seurakuntien
kehitysvammaistyön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta
2017 sekä talousarvion vuodelle 2018.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Satakunnan seurakuntien
kehitysvammaistyön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta
2017 sekä talousarvion vuodelle 2018.

100 §
NAAPURISEURAKUNTIEN TUNNUSLUKUVERTAILUA
BDO Audiator Oy:n JHTT-tilintarkastaja Vesa Keso on toimittanut
Harjavallan seurakunnalle tarkastamiensa seurakuntien talouden
tunnuslukuja vuosilta 2008–2017.
Tunnuslukuvertailussa on mukana 25 seurakuntataloutta. Mukana
on viisi seurakuntaa, joissa vastuullisena tilintarkastajana on JHT,
HT Aino Lepistö. Akaan seurakunnassa ja Tampereen
seurakuntayhtymässä vastuullinen tilintarkastaja on JHT, HT Sinikka
Niitynperä ja Vesa Keso toimii niissä avustavana tilintarkastajana.
Muissa vertailun kohteissa Vesa Keso toimii vastuullisena
tilintarkastajana. Yhteenlaskettu jäsenmäärä on 329 112.
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Luvut on lajiteltu vuoden 2017 lukujen perusteella
suuruusjärjestykseen. Seurakuntatalouksien välisen vertailtavuuden
parantamiseksi osa tunnusluvuista on muodossa €/jäsen.
Liite 2
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouden tunnuslukuvertailun tiedoksi ja
edelleen toimitettavaksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi talouden tunnuslukuvertailun tiedoksi ja
edelleen toimitettavaksi kirkkovaltuustolle.

101 §
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2018
Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteumavertailu 31.7.2018
asti. Liite 3
Talousarvion toteumavertailun 31.7.2018 mukaan toimintakate on
48,7 %, verotulot 68 %, henkilöstökulut 54,4 %.
Syksyn talousseminaari on alustavasti suunniteltu pidettäväksi
keskiviikkona 10.10.2018. Talousseminaarin jälkeen alustavan
talousarvion valmistuttua pidetään kirkkovaltuuston jäsenille
suunnattu tiedotus/keskustelutilaisuus myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Pirjo Inkinen puh. 044 7356 780.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen
31.7.2018 ja lähettää sen tiedoksi Kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen
31.7.2018 ja lähettää sen tiedoksi Kirkkovaltuustolle.

102 §
PALAUTERAPORTTI PSYKOTERAPIAKESKUS VIA
Kirkkoneuvosto hyväksyi 26.2.2018 esityksen, jonka mukaan
seurakunnan työntekijät saivat käydä Psykoterapiakeskus Vian
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järjestämässä yksilöhaastattelussa Porissa. Työntekijät saivat valita
psykoterapeuteilta Ilona Kontiselta tai Kaisu Langilta kevään aikana
ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen. Kirkkoherra Tuomo Lindgren
oli sitä ennen tavannut heidät sekä keskustellut heidän kanssaan
haastattelujen tavoitteista. Haastattelujen jälkeen kirkkoherra tapasi
heidät uudestaan ja sai kuulla keskustelujen annista yleisellä tasolla
asioita, joihin seurakunnassa kannattaa kiinnittää huomiota.
Palautekirje on luettavissa kokouksessa.
Seurakunnan työyhteisössä jatketaan tämän ja kahden muunkin
työskentelyn antamien tulosten pohtimista työyhteisön
kehittämiseksi, (Työturvallisuuskeskuksen Kehittämispolku-kysely
sekä Johtamisen peili –kysely.) Samalla tiedotetaan neuvostoa siitä,
että Turun tuomiokapituli on velvoittanut kaikkia hiippakunnan
seurakuntia käsittelemään eri hallinnollisilla tasoilla uudet
suositukset epäasiallisesta kohtelusta ja häirintää ehkäisevistä
toimenpiteistä. (Kirkon työmarkkinajärjestön yleiskirje A3 2018)
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi sekä psykoterapiakeskuksen
antaman palautteen että tuomiokapitulin velvoitteen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi sekä psykoterapiakeskuksen
antaman palautteen että tuomiokapitulin velvoitteen.

103 §
KIRKKOHERRAN TEKEMÄT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherra ilmoittaa Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön 4 luvun 11 §:n mukaisin valtuuksin tehneensä
seuraavat viranhaltijapäätökset: 3-6/2018.
Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran tekemät
viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran tekemät
viranhaltijapäätökset.
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104 §
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Talouspäällikkö ilmoittaa Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön 4 luvun 12 §:n mukaisin valtuuksin tehneensä
seuraavat viranhaltijapäätökset (1/2018-3/2018).
Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouspäällikön tekemät
viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talouspäällikön tekemät
viranhaltijapäätökset.

105 §
VARHAISNUORISOTYÖNOHJAAJAN KOULUTUSANOMUS
Hanna Joensuu on siirtynyt takaisin varhaisnuorisotyönohjaajaksi ja
jäänyt pois vastaavan lastenohjaajan tehtävästä. Jotta paluu
tehtävän hyvään hoitamiseen onnistuisi paremmin, hän toivoo
pääsevänsä varhaisnuorisotyön koulutuspäivään. Liite 4
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy varhaisnuorisotyönohjaajan
koulutusanomuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

106 §
SAIRAALASIELUNHOIDON TILANNE
Uusi sairaalasielunhoidon alueellinen sopimus on voimassa ja
vuoden 2018 kustannukset hoidetaan sopimuksen mukaisesti
maksuehdotelman osoittamalla tavalla. Porin seurakuntayhtymä on
palkannut uuden pastorin (Anne-Marie Hannus) hoitamaan
Harjavallan sairaaloiden sielunhoitoa. Tämän lisäksi hän on pappina
saattohoitotyössä Porissa.
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Satakunnan seurakuntien sairaalasieluhoitotyön sopimus laajenee
saattohoidon puolelle, kun Länsi-Suomen Diakonialaitoksen
saattohoito otetaan Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon
yhteistoiminnan piiriin.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi sairaalasielunhoidon tilanteen ja
välittää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi sairaalasielunhoidon tilanteen ja
välittää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

107 §
TIEDOKSI


Seurakuntatalon kodinkonehankinnat. TA 2018 15000,00 e. Pääosa
laitehankinnoista on suoritettu, suurkeittiön hella on tilauksessa.



Seurakuntavaalit 2018. Valitsijayhdistyksen perustamiskirja liitteineen
toimitettava kirkkoherranvirastoon 17.9.2018 kello 16.00 mennessä.



Pirkanranta 79-428-8-62 sekä määräalan 79-429-3-21 myynti.
Käsittely vireillä Kirkkohallituksessa.



Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen tehnyt viranhaltijapäätöksen:
Hanna Kärmerannan viranhoitomääräys Harjavallan
seurakuntapastoriksi 1.8.2018 alkaen siihen asti kunnes uusi
seurakuntapastori aloittaa virassa. Päätös luettavissa kokouksessa.



Kirkkoneuvoston seuraava kokous tiistaina 25.9.2018 klo 17.30.



Kirkkoherran ja talouspäällikkö ovat kutsuttuja piispantarkastuksen
seurantapaamiseen tuomiokapituliin 28.8. Seurantatapaaminen on
luonteeltaan vapaamuotoinen ja keskusteleva. Siinä käydään arvioiva
keskustelu jossa mm. pohditaan mitä piispantarkastus seurakunnalle
merkitsi ja miten niihin kehittämistoimiin on tartuttu, jota
tarkastuslausunnossa on edellytetty. Lausunnossa mainittujen
asioiden ei tarvitse tuolloin olla vielä valmiina vaan tapaaminen on
tilannekatsaus seurakunnan senhetkiseen tilanteeseen.

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
____________________________
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108 §
MUUT ASIAT
Tellervo Mansikkamäki toi esiin huolen keittiön laitteiden käytöstä,
toivoi tarkempaa ohjeistusta käyttäjille.
Työnhakijoiden ruokailuun liittyvien säilytystilojen käytöstä on ollut
epäselvyyttä, niihin toivotaan selkeyttämistä.
Hän kertoi myös, että on saanut paljon palautetta hautausmaalla
kasvavista puista ja pensaista, jotka peittävät hautakiviä.

Tuija Ketola poistui kokouksesta pykälän 108 käsittelyn aikana klo 19.43.

109 §
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.

110 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Tuomo Lindgren
puheenjohtaja

Pirjo Inkinen
sihteeri

pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi todettuna hyväksytään
Harjavallassa 23.8.2018

Jari Arve

Niina Hakala

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu Harjavallan
seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 21.8.-25.9.2018 julkaistulla
kuulutuksella ja pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa
24.8.-25.9.2018 sen aukioloaikana.
Todistaa
Harjavallan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 25.9.2018.

Tuomo Lindgren
kirkkoherra

Harjavallan seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
20.8.2018

Pöytäkirjan pykälä
109

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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
ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110.
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: 97, 105.
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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Pöytäkirjan pykälät: 98.

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 5 kohdan,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 9 kohdan,
3. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 10 kohdan,
4. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
5. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
6. kirkkolain 6 luvun 72 §:n,
7. hallintolain 53 d §:n tai
8. 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
25 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Harjavallan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 3
Postiosoite: Kirkkokatu 3, 29200 HARJAVALTA
Sähköposti: evl-harjavalta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: : 97, 105.
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. Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu
asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 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. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä
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

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut)
ja 150.000 € (rakennusurakat) ja 500 000 euroa (Käyttöoikeussopimukset)
1
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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.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
Telekopio:029 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 98
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60, 20501 TURKU
Telekopio: 02-2797001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.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
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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:
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 564 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ajan laskeminen ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja
katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
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.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (1397/2016) tarkoitettu
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida
saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
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.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallintooikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2000 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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