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§ 32

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.
Kimmo Koivisto piti alkuhartauden, jonka jälkeen hän esitteli seurakunnan
lapsi- ja nuorisotyötä.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kutsu kokoukseen asialistoineen
on lähetettävä viikkoa ennen kokousta. Kutsut on lähetetty viimeistään
01.05.2019.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla. (KL 7 luku 4.§ 1 mon.).
Esitys (A-KH):

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli 7 varsinaista ja 2 varajäsentä.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön kuudennen §:n mukaan
pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa.
Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjantarkastajat on valittu
aakkosjärjestyksessä vuoron perään.
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Säkylän kirkkoherranvirastossa
17. – 31. 05.2019 viraston aukioloaikoina.
Esitys ( A-KH):

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Heli Ylitalo ja Eveliina Yski.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eveliina Yski ja Merja Hulmi.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Työjärjestys hyväksyttiin.
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§ 33

Kirkkoherranviraston järjestelyt Köyliön kappeliseurakunnassa

Kirkkoneuvosto 6.3.2019
Diaarinumero
Esittelijä

Anna-Kaisa Hautala
Vuoden 2018 aikana on kirkkoneuvostolle esitetty kirkkoherranviraston
toiminnan lakkauttamista Köyliön seurakuntatalossa. Asia on palautettu
uuteen valmisteluun, ja koska asian valmistelija ja esittelijä on vaihtunut, niin
päätin aloittaa aivan alusta, ja sen takia asian edellisiä käsittelyjä ei ole liitetty
mukaan. Aiemmat käsittelypykälä löytyvät kirkkoneuvoston pöytäkirjoista
21.11.2018 §118 ja 13.12.2018 §156.
Seurakuntaliitoksissa
on
pääsääntöisesti
toimittu
niin,
että
kirkkoherranviraston
palvelut
on
keskitetty
yhteen
paikkaan
ja
kappeliseurakuntiin tai seurakunta-alueille (seurakunnan rakenteesta riippuen)
on järjestetty palvelutoimistot. Ajan kuluessa ja virastojen työntekijöiden
eläköityessä tai siirtyessä muualle palvelutoimistotkin on usein lopetettu ja
alueille on jäänyt työntekijöiden päivystyksiä, joskus ei niitäkään. Näin on
käynyt mm. 2009 muodostuneissa Sastamalan ja Salon seurakunnissa.
Huittisissa Vampulan kappeliseurakunnassa asia on hoidettu niin, että
torstaisin klo 10-12 on Vampulassa pappi tavattavissa, muut palvelut ovat
Huittisten kirkkoherranvirastossa. Osasyynä näihin muutoksiin on tietysti myös
yhteydenpitotekniikan
kehittyminen
ja
asiakkaiden
käyntimäärien
väheneminen ko. toimistoissa.
Säkylän ja Köyliön seurakuntien liitossopimuksessa todetaan, että Köyliössä
on palvelutoimisto. Täällä on kuitenkin haluttu taata kaikki kirkkoherranviraston
palvelut myös kappeliseurakunnan alueella siten, että kirkkoherranvirasto
toimii Köyliössä tiistaisin ja perjantaisin ja muina päivinä Säkylän puolella.
Työntekijätasolla asia aiheuttaa pientä vaivannäköä, mutta kolmessa
vuodessa on löydetty hyvät rutiinit ja seurakuntalaisten puolella harmistusta
aiheuttaa lähinnä se, että välillä jää tarkastamatta, missä virasto toimii silloin,
kun lähdetään asioimaan.
Kun päätöksiä asian suhteen tehdään, on huomioitava myös meneillään oleva
aluerekisterivalmistelu, joka toteutuessaan tuo muutoksia kaikkiin niihin
seurakuntiin, jotka lähtevät siihen mukaan. Aluerekisteri tarkoittaa sitä, että
nykyiset keskusrekisterit Turussa ja Porissa muuttuisivat alueellisiksi ja
tarjoaisivat palveluitaan myös muualle kuin yhtymän seurakuntiin. On siis
mietittävä millaisia muutoksia nykyiseen toimintaan kannattaa tässä vaiheessa
tehdä.
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Päätöksiä voidaan tehdä seuraavien vaihtoehtojen pohjalta:
1. Jatketaan entisellään.
2. Vähennetään virastopäivystys yhteen kertaan viikossa. Toinen päivä voisi olla
ns. palvelutoimistopäivä, joka voidaan nimetä toisinkin. Sitä päivää voidaan
yhdessä työntekijöiden kanssa kehittää niin, että siihen voitaisiin liittää erilais
ta vapaamuotoista toimintaa tai sitten niin, että toisena päivänä on selkeästi jo
ku työntekijä päivystämässä.
3. Vähennetään päivystys yhteen päivään.
Se vaihtoehto, että kirkkoherranvirasto vain lakkautetaan ilman yhdessä
mietittyjä korvaavia toimenpiteitä, ei mielestäni ole mielekäs tapa toimia.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa kirkkoherranviraston toiminnan selvittelyä
Köyliön kappeliseurakunnassa ja se pyytää päätöstään varten
kappelineuvostolta lausunnon esittelyssä esiin tulleista asioista.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kirkkoneuvosto 8.5.2019
Esittelijä

Anna-Kaisa Hautala

Kappelineuvoston lausunto:
14.§ Kappelineuvosto 24.4.2019
KIRKKOHERRANVIRASTOSTA LAUSUNTO KIRKKONEUVOSTOLLE
Kirkkoneuvosto
on
kokouksessaan
6.3.2019
pyytänyt
Köyliön
kappelineuvoston lausuntoa kirkkoherranviraston järjestelyistä Köyliön
kappeliseurakunnassa.
KN 6.3.2019, § 15
(Esittelijänä toiminut vs. khra Anna-Kaisa Hautala; kn:n päätös tehty
esityksen mukaan:)
”Päätöksiä voidaan tehdä seuraavien vaihtoehtojen pohjalta:
1. Jatketaan entisellään.
2. Vähennetään virastopäivystys yhteen kertaan viikossa. Toinen päivä voisi
olla ns. palvelutoimistopäivä, joka voidaan nimetä toisinkin. Sitä päivää
voidaan yhdessä työntekijöiden kanssa kehittää niin, että siihen voitaisiin
liittää erilaista vapaamuotoista toimintaa tai sitten niin, että toisena päivänä
on selkeästi joku työntekijä päivystämässä.
3. Vähennetään päivystys yhteen päivään.
Se vaihtoehto, että kirkkoherranvirasto vain lakkautetaan ilman yhdessä
mietittyjä korvaavia toimenpiteitä, ei mielestäni ole mielekäs tapa toimia.”
Esitys (SV): Kappelineuvosto antaa kirkkoneuvostolle lausunnon
kirkkoherranviraston järjestelyistä Köyliön kappeliseurakunnassa ottaen
huomioon kirkkoneuvoston antamat vaihtoehdot.

Pöytäkirja

4/2019

4

08.05.2019
Säkylä-Köyliön seurakunta - Kirkkoneuvosto

Päätös:
Kappelineuvosto
lausuu
kantanaan,
että
kirkkoherranvirastokäytäntö säilytetään entisellään (vaihtoehto 1).
Perustelut:
1. Asialla ei ole merkittävää taloudellista vaikutusta.
2. Nykykäytäntö (kolme aukiolopäivää Säkylässä, kaksi Köyliössä)
jokseenkin vastaa seurakunnan jäsenmäärän alueellista jakautumista.
3. Köyliön virastotila takaa intiimimmän palvelun: pienen virastohuoneen
oven voi sulkea, jotteivät sivulliset kuule asioita, jotka eivät heille kuulu.
4. Seurakunnan positiivisen julkisuuskuvan vahvistaminen edellyttää Köyliön
toimipisteen säilyttämistä.
5. Vuoden 2018 seurakuntavaalien yhteydessä köyliöläiset ilmaisivat
selkeästi kantanaan palvelujen säilyttämisen puolesta Köyliössä.
Kappelineuvosto esittää hyvin perustellusti lausunnossaan
kirkkoherranviraston nykyisen toiminnan jatkamista Köyliön toimipisteessä.
Koska aluerekisterihanke (aluerekisterit toiminnassa vuoden 2022 alusta)
vaatii kirkkoherranvirastossa tehtävän toiminnan kokonaisarvioinnin, ei ole
estettä toiminnan jatkamisessa nykyisellään.
Esitys

Kirkkoherranviraston toimintaan, aukioloaikoihin eikä toimipaikkoihin tehdä
tässä vaiheessa mitään muutoksia.

Päätös:

Esityksen mukaan, mutta sovittiin että Säkylän ja Köyliön asiakaskäynneistä
pidetään kirjaa 1.6.-31.12.2019 välisenä aikana ja asiaa tarkastellaan vuoden
2020 alussa uudelleen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 34

Osallistujien valitseminen aluerekisterineuvotteluun

Diaarinumero
Esittelijä

vs. kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala
Porin seurakuntayhtymästä on tullut liitteen mukainen kutsu
aluerekisterineuvotteluun Poriin 23.5. klo 13. Liite 1.
Mukaan kutsutaan luottamushenkilö ja virkamiesjohtoa.

Esitys

Kirkkoherra Hautala osallistuu kokoukseen ja kirkkoneuvosto valitsee
kokoukseen luottamushenkilöjohdosta kaksi henkilöä.

Päätös

Kirkkoherra Hautala osallistuu kokoukseen seurakuntasihteerin kanssa.
Luottamushenkilöitä voi halutessaan ilmoittautua mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 35

Valtuustoaloite suunnitteluryhmien muuttamisesta johtokunniksi

Kirkkoneuvosto 6.3.2019
Diaarinumero
Esittelijä

Anna-Kaisa Hautala
Kirkkolaki - ja järjestys toteavat johtokunnista seuraavaa:
KIRKKOLAKI luku 10
4§
Johtokunnat. Viranhaltijan ja luottamushenkilön toimivalta
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi
sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston
antamissa johto- säännöissä.
Kirkkoneuvoston
puheenjohtajalle
ja
varapuheenjohtajalle
sekä
kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä
antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittavia asioita,
joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on
pidettävä tarpeellisena.
Asiaa, jota 3 §:n 3 momentin mukaan ei saa antaa kirkkoneuvoston jaoston
ratkaistavaksi, ei voida antaa johtokunnan päätettäväksi eikä edellä 2
momentissa mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan ratkaistavaksi.
5§
Ratkaisuvallan siirtäminen

Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan
kuluessa siirtää johtokunnan ja 4 §:ssä mainitun luottamushenkilön tai
viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto
voi tällöin
KIRKKOJÄRJESTYS LUKU 9:
5§
Johtokuntien, toimikuntien sekä kirkkolain 10 luvun 4 §:n 2 momentissa
mainittujen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätökset on lähetettävä
kirkkoneuvostolle sen
ohjesäännössä määrätyllä tavalla.

Kirkkoneuvoston esitys 22.1., (Liite 2) jonka Jarkko Jaspa on muotoillut esittää
myös johtoryhmän ja kiinteistötyöryhmän muuttamista johtokunniksi.
Tämä on seurakunnan toiminnan kannalta hankalaa, koska niiden tehtävä on
toimia
esittelijöinä
toimivien
johtavien
viranhaltijoiden
tukena
kirkkoneuvostoon menevien esittelyjen laadinnassa ja kirkkoneuvoston
päätösten toimeenpanemisessa. Tässä johtokuntamalliin sidottu toiminta on
hankalaa. Nämä kaksi toimielintä siis neuvottelevat, suunnittelevat ja
hahmottelevat asioita yhdessä viranhaltijoiden kanssa ennen valmistelua.
Lisäksi johtokuntien päätökset
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tehdään viranhaltijoiden esittelystä, jolloin näiden ryhmien tuki nimenomaan
esittelyjen valmistelussa jäisi puuttumaan. Nopeaa ja notkeaa hallinnollista
työvälinettä tarvitaan viranhaltijoiden tueksi.
Suunnitteluryhmien muuttaminen johtokunniksi taas on täysin mahdollista,
koska ne ovat kirkon lainsäädännössä olemassa olevia toimielimiä. Niiden
tulee noudattaa kirkkoneuvoston vahvistamaa johtosääntöä ja käyttää
kirkkoneuvoston niille delegoimaa valtaa. Tosin monelta osin johtokuntienkin
päätösvalta on valmisteluvaltaa, joissa lopullinen päätös etenee
kirkkoneuvoston tehtäväksi. Säkylän seurakunnan vanhoissa johtosäännöissä
johtokunnille on delegoitu päätösvalta työaloille annettujen kolehtien ja
lahjoitusvarojen
käytöstä. Köyliön seurakunta oli luopunut johtokunnista jo vuonna 2011. Jos
johtokuntia perustetaan uudelleen, täytyy pohtia huolellisesti niille delegoitava
valta, jotta johtokunnalla on oikeasti päätöksentekoprosessissa merkitystä.
Suunnitteluryhmissä on hieman epäselvyyttä päätösvallan rajoista. Ne eivät voi
päättää asioista vaan niissä esiin tulevat päätettävät asiat olisi siirrettävä joko
viranhaltijan päätettäväksi tai kirkkoneuvostoon, eli ne voivat tehdä lähinnä
esityksiä ja aloitteita. Tässä taas näkyy se, että johtokunnista luopuminen on
kaventanut seurakuntalaisten luottamushenkilöiden kautta toetutuvaa
päätösvaltaa ja vahvistanut sitä viranhaltijoiden ja kirkkoneuvoston osalta.
Vähentääkö se byrokratiaa ei ole itsestään selvää.
Esitys

Kirkkoneuvosto jatkaa hallinnon rakenteen selvittelyä ja mahdollisen
muutoksen valmistelua ja pyytää lausunnot suunnitteluryhmien muuttamisesta
johtokunniksi johtoryhmältä, kiinteistötyöryhmältä, suunnitteluryhmiltä sekä
niissä vastuuhenkilöinä toimivilta viranhaltijoilta 30.4.2019 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kirkkoneuvosto 8.5.2019
ANNETUT LAUSUNNOT:
Jumalanpalvelus- ja musiikkityöryhmä 13.3.2019
Lausunto kirkkoneuvostolle suunnitteluryhmien muuttamisesta
johtokunniksi.
Lausunto: Toivotaan, että luottamushenkilöillä olisi selkeämpää
päätösvaltaa, jolloin johtokunta olisi toimielimenä selkeämpi.
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Jumalanpalvelus- ja musiikkisuunnitteluryhmä puoltaa
suunnitteluryhmien muuttamista johtokunniksi.
Diakoniatyön suunnitteluryhmä 8.4.2019
Valtuustoaloite suunnitteluryhmien muuttamisesta johtokunniksi
lausunnon antaminen. Suunnitteluryhmä keskusteli asiasta ja jaettiin
kokemuksia johtokunta – suunnitteluryhmä työskentelystä.
Suunnitteluryhmän jäsenet kokivat suunnitteluryhmä työskentelyn
mielekkäämpänä ja johtokunnat koettiin byrokraattisena hallintomallina.
Tärkeätä on huolehtia siitä, että suunnitteluryhmistä on yhteys
kirkkoneuvostoon, jolloin tieto käytännön tasolla kulkee molempiin
suuntiin. Diakonia suunnitteluryhmän yksimielinen päätös on esittää,
että seurakunta työskentelyä jatketaan suunnitteluryhminä.
Lähetystyön suunnitteluryhmä 8.4.2019:
Lausunto kirkkoneuvostolle
Kirkkoneuvosto on 6.3.2019 pyytänyt lausuntoa mm. suunnitteluryhmiltä:
suunnitteluryhmät vai johtokunnat? Lähetystyön suunnitteluryhmä esittää, että
pysytään nykyisessä käytännössä.
Perustelu: Joustava asioitten käsittely varmistaa vapaaehtoistoiminnan, ja
kevyempi byrokratia helpottaa toimiin tarttumista.
Kasvatuksen suunnitteluryhmä 25.4.2019:
Suunnitteluryhmistä johtokunniksi? Kimmo avasi taustaa aloitteelle siirtyä
suunnitteluryhmistä johtokunniksi. Asiasta keskusteltiin ja jokainen jäsen sai
sanoa kantansa asiaan. Seitsemän jäsentä äänesti puolesta, yksi ei ottanut
kantaa. Suunnitteluryhmä kannattaa johtokuntiin siirtymistä.
Kiinteistötyöryhmän lausunto johtokunta-aloitteeseen
Kiinteistötyöryhmä on perehtynyt johtokunta-aloitteeseen, ja lausuu yksimieli
senä kantanaan asiasta seuraavaa:
Kiinteistötyöryhmä perustettiin talouspäällikön avuksi ja tueksi suunnittele
maan ja valmistelemaan kiinteistö- ja hautaustoimen kiinteistöihin liittyviä
asioita. Työryhmässä ideoidaan ja keskustellaan sekä valmistellaan alusta
vasti asioita, jotka aikanaan menevät talouspäällikön esittelynä kirkkoneuvos
toon päätettäväksi. Lisäksi ryhmässä keskustellaan ja valmistellaan paljon
sellaisiakin asioita, joissa talouspäälliköllä on päätösvalta. Näissä asioissa
ryhmän nimenomainen tarkoitus on olla talouspäällikön päätöksenteossa
apuna ja tukena.
Tämä ryhmän alkuperäinen tarkoitus poistuu, jos kiinteistötyöryhmästä
tehdään johtokunta. Kiinteistötyöryhmä asettuu nykykäytännön jatkamisen
kannalle.
Muutos hankaloittaa kiinteistötyöryhmän asioiden käsittelyä ja keskustelua,
lisää esittelijän osalta valmistelun tarvetta ja päätösten kirjaamista, tiedoksi
antamista tms. Suunnitteluryhmien perustamisella tavoiteltiin selkeää
joustavuutta ja hallinnon käytäntöjen pelkistämistä. On kyseenalaista,
johtaisiko johtokunta ryhmän painoarvon kasvamiseen. Korostettakoon, että
kiinteistötyöryhmän kuten muittenkin suunnitteluryhmien päätökset kirjataan,
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ja sähköpostin sekä Domus- järjestelmän avulla ne tuodaan kaikille
asianosaisille tarkasteltaviksi.
Johtokuntaan tulee ainoastaan esittelystä asioita käsittelyyn/päätöksentekoon.
Johtokunta ei käsittele viranhaltijan päätösvallassa olevia asioita vaan ne
menevät tiedoksi kirkkoneuvostolle. Jos ryhmästä tulisi johtokunta, tulee sille
antaa riittävästi toimivaltaa tehdä kiinteistöihin liittyviä päätöksiä. Tarkoitamme
sellaisia päätöksiä, jotka ylittävät talouspäällikön toimivallan rajan. Tällaisia
voisivat perustellusti olla esimerkiksi hankintoihin liittyvät, sijaisten
palkkaaminen yli 6 kk ajanjaksoksi, hautausmaahan liittyvät päätökset kuten
puiden kaadot ym. uutokset, mahdollisesti myös tiloista perittävistä vuokrista
päättäminen jne. Säkylässä 27.4.2019
Kappalainen Sakari Vuolan lausunto hallintorakenteesta
kirkkoneuvostolle
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 6.3.2019 pyytänyt lausunnot
suunnitteluryhmien
muuttamisesta
johtokunniksi
johtoryhmältä,
kiinteistötyöryhmältä, suunnitteluryhmiltä sekä niissä vastuuhenkilöinä
toimivilta
viranhaltijoilta.
Allekirjoittanut
on
ollut
lähetystyön
suunnitteluryhmästä
vastuussa
oleva
viranhaltija
Säkylä-Köyliön
seurakunnan perustamisesta alkaen (1.1.2016), mutta varsinainen
perehtyminen kysymyksenasetteluun tuli tutuksi edellisessä virassani. Aluksi
siis sukellus historiaan.
Köyliön seurakunnassa suoritettiin huhtikuussa 2008 piispantarkastus, jonka
yhteydessä tarkastuksessa mukana ollut tuomiokapitulin pappisasessori
kehotti seurakuntaa luopumaan johtokunnista ja siirtymään kevyempään
hallintomalliin. Koska seurakunnissa yleensä toimitaan tuomiokapitulin
neuvojen suuntaisesti, Köyliön seurakunnassa ruvettiin valmistelemaan
muutosta johtokunnista luopumiseksi.
Tahtotila muutokseen oli olemassa, joten kirkkoneuvosto asetti toimikunnan
hallintorakenteen muuttamiseksi. Siihen nimettiin seuraavat henkilöt: Sirpa
Lahti, Markus Saarenketo, Raimo Savioja, Sakari Vuola, Minna Nieminen?
Toimikunta kokoontui kaikkiaan 6 kertaa, joista on olemassa muistiot.
Tavoitteena oli, että muutos olisi voimassa, kun vaalikausi seuraavan kerran
vaihtuisi. Näin tapahtuikin.
Johtokuntamallin nurjia puolia riitti: Se ei ollut kyllin notkea
vapaaehtoistoimintaan. Johtokuntien jäseninä saattoi olla sellaisiakin
(kiintiö)jäseniä, jotka osallistuivat kyllä kokouksiin, mutta eivät muulla tavoin
osoittaneet mielenkiintoa kyseistä työalaa kohtaan. Viranhaltijat saattoivat
kokea olevansa altavastaajan roolissa henkilöille, joiden mielenkiinto
kyseistä työalaa kohtaan rajoittui vain ja ainoastaan kokouksiin, mikä tuntui
syövän viranhaltijoiden kokemaa työn mielekkyyttä.
Vuosittaisissa työn kehittämiskeskusteluissa työntekijät vastasivat laatimaani
kysymyspatteristoon ensin kirjallisesti, sitten suullisesti. ”Mikä turhauttaa?”
-kysymyksen kohdalla vuodesta toiseen toistui takuuvarmasti monesta
paperista
ja
suusta:
johtokunnan
pöytäkirjojen
näpertäminen.
Pöytäkirjabyrokratian kiertäminen johti myös varjokokouksiin.
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Työntekijät kaipasivatkin aivan toisenlaista mallia. Kyse ei ollut ainoastaan
hallintorakenteesta
vaan
myös
kyseisellä
tasolla
toimivien
luottamushenkilöitten (= johtokunnan jäsenten tai suunnitteluryhmän jäsenten)
roolista. Viranhaltijat odottivat ”johtokunnaltaan” ennen kaikkea tukea. He
kaipasivat neuvottelukuntaa, joka auttaa ideoinnissa. He kaipasivat
tukijoukkoa, joka on valmis panemaan itseään likoon käytännön tasolla
toimimalla kyseisen työalan vapaaehtoistehtävissä. Toiminnan tasolla
viranhaltijalla oli kuitenkin oltava ohjakset käsissään. Nykyisessä tehtävässäni
on tullut tilanteita, jolloin viranhaltijana olen ollut vuosi- tai sairauslomalla.
Lähetystyön suunnitteluryhmä on tällöin kokoontunut ilman viranhaltijaa
laatien muistion. Tällainen tilanne on toistaiseksi ollut vain lähetyksen
suunnitteluryhmässä, koska muilla työaloilla työntekijöitä on useampia.
Pöytäkirjan laatiminen on vaativampaa, eikä sitä kohtuudella voida edellyttää
luottamushenkilöiltä.
Lähetyksen suunnitteluryhmä on koostunut ja koostuu monista sellaisista
seurakuntalaisista, joille lähetystyön tukeminen ja mahdollistaminen on ns.
sydämen asia. Koska seurakuntatason lähetystyö on varsin pitkälle
varainhankintaa nimikkokohteitten ja -lähettien työn tukemiseksi (varsinainen
lähetystyöhän tehdään muualla), peruskysymys on se, miten helpoksi tai
vaikeaksi tällainen vapaaehtoistyö kannattaa tehdä.
Siksi lähetysväki järjestää myyjäisiä ja tapahtumia, siksi se on mukana toreilla
ja markkinoilla: pyrkimyksenään koota rahaa sinne, missä ollaan ”etulinjassa”
eli lähetyskentälle. Käytännössä tämä on esim. elintarvikeraaka-aineitten ja
arpavoittojen ”kerjuuta”, perunoitten kuorimista ja riisipuuron keittämistä.
Näistä sitten sovitaan kokoontumisissa.
Toki päätetään myös rahasta: mille nimikkokohteista sen ja sen tapahtuman
tuotto kootaan. Johtokuntatasoa edellyttäviä kokouksia on tavanomaisessa
vuodenkierrossa oikeastaan vain kaksi: TTS-kokous syyspuolella ja
toimintakertomuskokous kevätpuolella, ts. katsaus tulevaan vuoteen ja
katsahdus taakse jääneeseen vuoteen.
Allekirjoittaneella ei ole asiassa suuria intohimoja puoleen tai toiseen. Vaikka
työaikalaki jättää hengellisen työn viranhaltijat ulkopuolelle, tosiasia on
kuitenkin se, että aika on niukka resurssi ja kaikella ajalla on myös
vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia.
Itse näkisin, että kevyemmälläkin mallilla olisi helposti saavutettavasti se, mitä
tavoitellaan:
Ensinnäkin suunnitteluryhmien toimintasääntö tulisi uusia. Nykyinen on
puutteellinen ja kaipaa täsmennystä, mikä on helposti toteutettavissa.
Toiseksi: esimiehen kiinnostus (ja jos halutaan käyttää sanaa ”valvonta”).
Ekat 3 vuotta meni sitä havaitsematta. Mikäli esimies ei osoita juuri
minkäänlaista mielenkiintoa suunnitteluryhmien kokoontumisia, muistioita tai
asioita kohtaan, piiloviestinähän on se, ettei niillä ole mitään merkitystä eikä
väliäkään.

Pöytäkirja

4/2019

11

08.05.2019
Säkylä-Köyliön seurakunta - Kirkkoneuvosto

Jari Ketolan lausunto
minulla ei ole selkeää kuvaa suunnitteluryhmän toiminnasta.
Johtokunta on toiminut edellisessä paikassa hyvin ja varmaankin se on paljon
kiinni jäsenten aktiivisuudesta. Mietin, että olisiko oheen hyvä saada
strategiapohja mitä seurakunnassa tehdään ja miksi. Olisiko johtokunta
selkeämpi hallinnollisesti esim. kirkkoneuvostoon päin?
Suunnitteluryhmien kannat niiden muuttamisesta johtokunniksi menivät tasan.
Keskusteluissa luottamushenkilöiden, joidenkin seurakuntalaisten ja
työntekijöiden kanssa suurimmaksi haitaksi on koettu suunnitteluryhmien
tehtävien epäselvyys, jonka mm.Sakari Vuola lausunnossaan toteaa. SäkyläKöyliön ohjeistus (Liite 3) onkin melko ylimalkainen ja väljä.
Johtokuntien saaminen toimiviksi vie aikaa, koska kirkkoneuvoston päätös
muutoksesta menee vahvistettavaksi kirkkovaltuustolle (johtokuntien jäsenten
valinta on kirkkovaltuuston tehtävä ja sen lisäksi johtokunnille tulee laatia
kullekin oma johtosääntönsä, jotka myös vaativat kirkkovaltuuston
hyväksynnän (KL 10:4). Mahdollinen hallintorakenteen muutos tulisi näin
voimaan ehkä 1.1.2020.
Esitys

Tarkennetaan suunnitteluryhmien ohjeistusta niiden tehtävistä liitteen 4
mukaiseksi. Katsotaan muuttaako uusi ohjeistus suunnitteluryhmien toimintaa
merkityksellisemmäksi ja selkeämmin johdettavaksi. Tilannetta tarkastellaan
uudelleen huhtikuussa 2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätöksestä pöytäkirjanote kaikille suunnitteluryhmille ja liitteenä
uusi toimintaohje.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 36

Kirkon ympäristödiplomi – Seurakunnan ympäristösuunnitelman valmistelu

Diaarinumero

DSÄK/11/00.02.07/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Tuula Hievanen
Kirkon ilmastostrategiaan on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2025
mennessä kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi. Järjestelmän avulla
seurakunta voi jatkuvasti parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa, mutta
myös tehostaa toimintaansa. Koska suurin osa kirkon ilmastovaikutuksista ja
päästöistä tulee kiinteistöjen lämmittämisestä, on suositeltavaa keskittyä
erityisesti energiatoimenpiteisiin.
Seurakunnan kirkkoneuvosto päättää diplomin hakemisesta ja asettaa
työryhmän laatimaan seurakunnalle ympäristöohjelman. Kirkkoneuvosto
hyväksyy ympäristöohjelman. Saadakseen ympäristödiplomin seurakunnan
on täytettävä määritellyt minimikriteerit. Seurakunta pyytää
ympäristöohjelman auditointia hiippakunnan tuomiokapitulilta. Auditoinnissa
käydään läpi mm. jätehuolto, energia, ruoka, siivous, leirikeskukset, toimistot,
hautausmaat, metsänhoito ja ympäristökasvatus. Ympäristödiplomin myöntää
kirkkohallitus ja se on voimassa neljä vuotta.

Esitys

Kirkkoneuvosto aloittaa seurakunnan ympäristösuunnitelman valmistelun ja
perustaa ympäristötyöryhmän, jonka tehtävänä on seurakunnan
ympäristösuunnitelman laatiminen. Kartoitetaan halukkaita ryhmän jäseniä.

Päätös

Aloitetaan ympäristösuunnitelman valmistelu tarkastelemalla nykyisiä
toimintatapoja ja -käytäntöjä.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

4/2019

13

08.05.2019
Säkylä-Köyliön seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 37

Investointimäärärahan käyttökohteen muutos

Diaarinumero

DSÄK/12/00.02.07/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Tuula Hievanen
Kirkkovaltuusto on myöntänyt vuoden 2019 talousarvioon 35 000 euron
määrärahan Järvisalin vesikaton korjaamiseen. Järvisaliin tehtiin vuoden 2018
lopulla kuntoarvio ja PTS 10 vuoden ajalle. Kuntoarvion perusteella
vesikattoremontti on ajankohtainen vasta vuonna 2028. PTS:n mukaan
Järvisalilla on useita pienempiä ja kiireisempiä kunnostuskohteita, mm. koko
rakennuksen haitta-ainetutkimus, sisäänkäynnin puuosien huolto- ja korjaus,
ikkunoiden ja ovien huoltokunnostukset ja puuosien huoltomaalaus.
Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt investointiasiaa kokouksissaan ja päätynyt
siihen, että noudatetaan PTS:aa ja yhdistetään vuodelle 2019 – 2020
kirjattuja pienempiä korjauskohteita peruskunnostushankeryhmäksi ja
käytetään siihen kattoon varattu investointimääräraha. Alustava
kustannusarvio PTS:aan ko peruskunnostushankeryhmälle on n. 29 000
euroa.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Järvisalin
investointimäärärahan, 35 000 euroa, käyttökohde muutetaan Järvisalin
vesikatosta Järvisalin peruskunnostushankeryhmälle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 38

Ala-Satakunnan Vihreät Ry:n aloite metsien suojelusta ja talousmetsien hoidosta

Diaarinumero

DSÄK/13/00.02.07/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Tuula Hievanen
Ala-Satakunnan Vihreät ry on jättänyt 30.05.2018 kirkkovaltuustolle aloitteen,
jossa se esittää, että Säkylä-Köyliön seurakunta päättäisi suojella
omistamistaan metsistä 25 % niin, että suojelun piiriin otetaan luonnon
monimuotoisuuden kannalta edustavimmat kohteet ja että seurakunnan
omistamissa talousmetsissä otetaan hakkuissa ja hoidossa käyttöön jatkuvan
kasvatuksen periaate (luonnonmukainen metsänhoito), jossa lopetetaan
pääsääntöisesti avohakkuut, metsäpohjien muokkaus, kantojen raivaus, ojitus
ja edistetään monilajisuutta sekä vanhan puuston osuutta.
Aloite annettiin kiinteistötyöryhmälle valmisteluun. Kiinteistötyöryhmä käsitteli
aloitetta ensimmäisen kerran kokouksessaan 25.07.2018. Silloin todettiin
yksimielisesti, ettei lähdetä mukaan aloitteen esittämällä laajuudella ja
todettiin, että otetaan yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja kysellään, onko
seurakunnan metsissä sellaisia alueita, joita voidaan jättää jossain määrin
aloitteen mukaiseen tilaan ja suojeluun. Metsänhoitoyhdistykseltä ei saatu
kommentteja.
Kiinteistötyöryhmä käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 14.02.2019. Anne
Reunanen toi esille Kakkurissa olevan Niiniluodon alueen, joka voisi
mahdollisesti olla sopiva alue suojeluun. Päätettiin siirtää asian käsittelyä
seuraavaan kokoukseen, kun ensin selvitellään, mistä alueesta on kysymys.
Kiinteistötyöryhmän kokouksessa 26.03.2019 käsiteltiin jälleen asiaa.
Todettiin, että Anne Reunasen esille tuoma alue on Takarahkassa oleva
Palkkatalo-niminen metsäkiinteistö, josta alueesta tehtiin 2018 toisen aloitteen
käsittelyn yhteydessä päätös, ettei seurakunta luovuta suojeluun ko alueen
talousmetsää.
Päädyttiin esittämään kirkkoneuvostolle, ettei seurakunta lähde omistamiensa
metsien osalta esitettyyn suojeluun. Seurakunnan metsillä on metsäsertifiointi
PEFC, joka osoittaa metsien hyvän hoidon tarkoittaen sitä, että metsää
hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ja että metsien hoito
on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää eikä tulevien
sukupolvien elämisen mahdollisuuksia pysyvästi heikennetä.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, ettei seurakunta ryhdy aloitteessa esitettyihin metsien
suojelutoimenpiteisiin. Seurakunnan metsiä hoidetaan kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätöksestä pöytäkirjanote Ala-Satakunnan Vihreät Ry:lle.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
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§ 39

Talouskatsaus tammi-maaliskuulta 2019.

Diaarinumero

DSÄK/15/00.02.07/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Tuula Hievanen
Tammi-maaliskuun ulkoiset toimintatuotot olivat 74 900,18 e ja ulkoiset
toimintakulut 447 629,71 e.
Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
palkat
221 246,10
palvelut
102 247,47
vuokrat
6 780,66
ostot
72 768,12
avustukset
32 566,00
muut kulut
12 021,36
Toimintakate yhteensä 372 729,53 e. Verotuloja kertyi tammi-maaliskuussa
yhteensä 458 322,87 e. Vuosikate oli 34 259,41 e plussalla. Poistojen jälkeen
tulos on 2 457,44 e plussalla.
Toimintatuottojen ja kulujen jakaantuminen pääluokittain:
Hallinto
tuotot
kulut
TK

3 984,88
84 846,30
80 861,42

Seurakunnallinen toiminta
tuotot
9 968,57
kulut
179 429,61
TK
169 461,04
Hautaustoimi
tuotot
3 928,91
kulut
48 049,66
TK
44 120,75
Kiinteistötoimi
tuotot
57 017,82
kulut
135 304,14
TK
78 286,32

Esitys

Annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 40

Kirkkoneuvostolle tiedoksi

Diaarinumero
Vs. kirkkoherra Anna-Kaisa Hautalan viranhaltijapäätös
Katrina lisäosien hankinta
Liitteet 9-11
Talouspäällikkö Tuula Hievasen viranhaltijapäätös,
Kasukkalaatikostojen hankinta
Liitteet 12-13
Seurakunnan papiston vuosilomat ja vapaapäivät 1.5.- 30.9.2019
Liite 14
Seurakunnan työntekijöiden vuosilomat 1.5. – 30.9.2019
Liite 15
Köyliön kappelineuvoston pöytäkirja 24.4.2019
Liite 16
Köyliön kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma 1.7.- 31.12.2019
Liite 17
Kappelityöryhmän kokousmuistio 10.4.2019
Liite 18
Kappelityöryhmän kokoonpano v. 2019
Liite 19
Lähetyksen suunnitteluryhmän kokousmuistio 8.4.2019
Liite 20

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 41
Ilmoitusasiat

seuraavat kokoukset
 kirkkoneuvoston kokous ti 28.5. klo 17 Säkylän seurakuntatoimistolla
 kirkkovaltuuston kokous to 12.6. klo 18 Köyliön seurakuntatalossa
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§ 42

Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 18:32.
Allekirjoitukset
Anna-Kaisa Hautala
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Heli Matintalo
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Säkylä 17.5.2019
Eveliina Yski
pöytäkirjantarkastaja

Merja Hulmi
pöytäkirjantarkastaja

Sähköinen allekirjoituskäytäntö otettu käyttöön.
Pöytäkirja on allekirjoitettu koneellisesti Domus asianhallintajärjestelmässä.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden 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 annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

32, 36 - 37, 39 - 42

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

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom: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 8 a §: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

1 Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat), 400.000
€ (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
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Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköpostiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto
Rantatie 254, 27800 Säkylä
PL 26, 27801 Säkylä
sakyla-koylio.srk@evl.fi
33 – 35, 38

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
(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 perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
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.
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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, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköposti

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja

erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköposti

Hämeenkatu 13, 20500 Turku
PL 60, 20501 Turku
turku.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi
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Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3
kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun
tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa
hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut
olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon 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.
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
Valitus on toimitettava
markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Valitusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja

erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, 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.
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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 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 1) yksin
omaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankinta
lain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan
saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos 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 (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
260 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
2050 €.
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1
miljoonaa euroa ja 6140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

