Pöytäkirja

2/2019

12.06.2019
Säkylä-Köyliön seurakunta - Kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuuston kokous
Kokousaika

12.06.2019 klo 18:00

Kokouspaikka

Köyliön seurakuntatalo

Osallistujat

Haapsaari Anna-Kaisa

jäsen

Huhtamaa Seija

jäsen

Huitu Pertti

jäsen

Ilomäki Juha

varajäsen (Käppi Annikki)

Jaspa Jarkko

jäsen

Kankare Tarja

jäsen

Kauppi Kullervo

jäsen

Kinnanen Heikki

varajäsen (Hulmi Merja)

Krusberg Mauri

varajäsen (Reunanen Anne)

Kytövuori Tuula

jäsen

Madekivi Kari

varapuheenjohtaja

Saarinen Heikki

puheenjohtaja

Salmi Matti

jäsen

Uotila Helena

jäsen

Virtanen Pirjo

jäsen

Ylitalo Heli

jäsen

Yski Eveliina

varajäsen (Reiman Outi)

Hautala Anna-Kaisa

vs. Kirkkoherra

Muut osallistujat

Vuola Sakari

Poissa

Köyliön kapp.srk kappalainen

Hievanen Tuula

Talouspäällikkö

Matintalo Heli

pöytäkirjanpitäjä

Hulmi Merja

jäsen

Käppi Annikki

jäsen

Markkula Maarit

jäsen

Reiman Outi

jäsen

Reunanen Anne

jäsen

Toivanen-Perko Johanna

jäsen

Pöytäkirja

2/2019

12.06.2019
Säkylä-Köyliön seurakunta - Kirkkovaltuusto

Sisällysluettelo
§ 17 Säkylä-Köyliön seurakunta - Kirkkovaltuusto - Kokoustiedot ................................................ 1
§ 18 Vuoden 2018 tilinpäätös ...................................................................................................... 3
§ 19 Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2018 ................................................................................. 6
§ 20 Tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille vuodelta 2018. ...................................................................................................... 7
§ 21 Investointimäärärahan käyttökohteen muutos ...................................................................... 8
§ 22 Lisämääräraha Lehmuunkujan tien rakentamiseksi (KN 28.5.209 §46;Ostotarjous
Lehmuunkuja 15 määräalasta 12) ............................................................................................. 9
§ 23 Lisämääräraha Säkylän historia III ..................................................................................... 10
§ 24 Kirkkovaltuustolle tiedoksi ja ilmoitusasiat .......................................................................... 11
§ 25 Säkylä-Köyliön seurakunta - Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen ............................. 12

Pöytäkirja

2/2019

1

12.06.2019
Säkylä-Köyliön seurakunta - Kirkkovaltuusto

§ 17

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Heikki Saarinen avasi kokouksen klo 18.16.
Anna-Kaisa Hautala piti alkuhartauden.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §.n mukaan kokouskutsu asialuetteloineen
on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta
sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen alussa on suoritettava
nimenhuuto ja tämän jälkeen todettava, onko kokous laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kutsut esityslistoineen on valtuutetuille lähetetty 5.6.2019. Lisäksi kokous
kutsu asialuetteloineen on pantu nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle
5.6.2019 lukien.
Kokouskutsu ja asialuettelo julkaistu Alasatakunta
–lehdessä 6.6.2019.
Kirkkolain 7 luvun 4. §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kokouskutsu ja esityslista on lisätty luottamushenkilöiden Domukseen pvm,
jolloin siitä on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
sähköpostiviesti. Lisäksi kokousmateriaali on samalla postitettu niille, jotka
ovat
pyytäneet sen käyttöönsä myös tulosteena. Kuulutus on ollut nähtävillä
seurakuntatoimiston ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen kokousta.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla 13 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä, yhteensä 17.
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Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6. §:n mukaan seurakunnan toimielimen pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, ellei tarkastamisesta ole
määrätty ohje- tai johtosäännössä. Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjan
tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä vuoron perään.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla.
.

Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Huitu ja Jarkko Jaspa.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 20.6. – 22.7.2019 välisenä aikana
Säkylä-Köyliön kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Työjärjestykseen lisättiin pykäläksi 19 kokouskutsusta ja alkuperäisestä
esityslistasta pois jäänyt hautainhoitorahaston tilinpäätös ja muiden pykälien
numerointia siirrettiin yhdellä eteenpäin. Pykälän lisäys tehtiin yksimielisesti.
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§ 18

Vuoden 2018 tilinpäätös

Diaarinumero

DSÄK/6/00.02.07/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Tuula Hievanen
KJ 15 luvun 5 §:ssä säädetään seurakunnan taloudenpidosta.
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen
kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Tilintarkastuksen jälkeen
tilinpäätös saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto
hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun
mennessä.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta,
taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta.
Ulkoiset toimintatuotot olivat 424 015,90 euroa, mikä on 120 280,90 euroa yli
talousarvion. Toimintatuotoista myyntituotot kasvoivat talousarvioon nähden
eniten, 22 012,68 euroa. Tähän vaikutti mm. Pihlavan leiri- ja
toimintakeskuksen hyvä tilauskanta viime vuonna. Puun myyntituotot jäivät
alle tavoitteen, koska viimeinen n. 30 000 euron tilitys siirtyi vuodelle 2019.
Puunmyyntituottoja tuli 67 167,06, mikä on 26 832,94 euroa alle
talousarvion. Maksu- ja vuokratuottojen osalta päästiin tavoitteeseen.
Ulkoiset toimintamenot olivat 1 918 698,82 euroa, mikä on 141 803,82 euroa
yli talousarvion.
Henkilöstömenot olivat 966 542,28 euroa, mikä on 24 443,28 euroa yli
talousarvion. Osaltaan syynä henkilöstömenojen ylitykseen on tapaturma- ja
ryhmähenkivakuutusmaksujen aikaisempien vuosien oikaisut, n. 10 000
euroa.
Palvelujen ostomenot olivat 475 240,44 euroa, mikä on 25 095,44 euroa yli
talousarvion. Kiinteistöihin jouduttiin tekemään jonkin verran erilaisia korjausja kunnossapitotöitä, joihin ei oltu varauduttu. Näitä olivat mm. erilaiset LVIja sähköhuollot. Myös IT-palveluiden kulut olivat arvioitua korkeammat.
Erilaisiin sopimuksiin liittyvät ostopalvelumenot muilta seurakunnilta nousivat
edelliseen vuoteen verrattuna. Näihin menoihin ei voida vaikuttaa, koska
meno määräytyy käytön tai jäsenmäärän mukaan. Tällaisia sopimuksia on
mm. sairaalasielunhoidosta, palvelevasta puhelimesta ja perheneuvonnasta.
Myös työterveyshuollon menot kasvoivat arvioitua suuremmiksi.
Ostomenot olivat 246 425,65 euroa, mikä on 17 574,35 euroa alle
talousarvion. Muihin toimintamenoihin kirjautui käyttöomaisuuden myynnistä
myyntitappiota yhteensä 19 982,74 euroa, mikä osaltaan pienentää
käyttötalouden toimintakatetta.
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Vuokramenot olivat 18 492,66 euroa, mikä on 7 207,34 euroa alle
talousarvion.
Toimintakate oli 1 494 682,92 euroa, mikä on 21 522,92 euroa yli
talousarvion. Toimintakatteen loppusumma kertoo sen, kuinka paljon
käyttötalousosan menoista pitää kattaa verotuloilla ja rahoitustuotoilla.
Toimintamenojen pääluokkatason toimintakate on sitova kirkkovaltuustoon
nähden, mikä tarkoittaa sitä, että lisämäärärahasta päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkovaltuusto myönsi lisämäärärahaa Vuorenmaan
Rukoushuoneyhdistykselle Vuorenmaan kirkon ulkomaalaukseen 5 640,00
euroa, kiinteistötoimen pääluokalle 29 300,00 ja hautaustoimen pääluokalle
13 000,00 euroa. Yhteensä 47 940,00 euroa.
Pääluokkien toimitakate (TA):
Hallinto
Seurakunnallinen toiminta
Hautausmaahallinto
Kiinteistötoimi

232 069,44 (255 768)
674 186,92 (679 739)
199 501,71 (172 962 +lisä TA 13 000)
388 924,85 (316 751 + lisä TA 34 940)

Verotuloja kertyi 1 498 664,35 euroa, mikä on 41 335,65 euroa alle
talousarvion. Valtion rahoitusta saatiin 135 866,88 euroa. Seurakunta joutui
joulukuussa maksamaan n. 147 000 euroa lisäveroja, minkä johdosta
verotulojen osalta ei päästy tavoitteeseen. Verotuskuluja ja
keskusrahastomaksuja maksettiin yhteensä 158 844,01 euroa.
Vuosikate oli 15 633,39 euroa miinuksella tavoitteen ollessa 33 407,00 euroa
plussalla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi
investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.
Investointimenoihin kirjattiin Kirkko-Lehmuun asemakaavaprosessiin liittyvät
menot. Lisäksi aloitettiin Muronkulman ranta-asemakaavaprosessi, joka
jatkuu vuoden 2019 puolelle ja valmistunee kesällä 2019. Investointimenot
olivat yhteensä 37 181,56 euroa.
Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakunnan rahavarat lisääntyivät
73 034,92 euroa. Vuonna 2018 myytiin Säkylän seurakuntatalon yhteydessä
oleva rivitalorakennus 130 000,00 eurolla ja Köyliön Kepolassa sijaitseva
asunto-osake 15 000,00 eurolla, minkä ansiosta rahavarojen muutos on
positiivinen.
Tilikauden tulos osoittaa 144 877,18 euroa alijäämää.
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Päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja
tuloksen käsittelyn.

Päätös

Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen ja tuloksen käsittelyn esityksen
mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeuteen.
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§ 19

Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2018

Diaarinumero

DSÄK/7/00.02.07/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Tuula Hievanen
Haudanhoitorahaston toimintatuotot olivat 52 158,18 euroa. Tuotot
sisältävät uusien haudanhoitosopimusten tilinpäätösvuoden tuotot sekä
aikaisempien vuosien tilinpäätösvuoden osuuden.
Toimintamenot olivat 67 860,04 euroa. Henkilöstökulujen osuus oli
62 176,56 euroa.
Toimintakate oli 15 701,86 euroa miinuksella.
Rahoituslaskelma osoittaa, että rahaston rahavarat vähenivät 20 530,33
eurolla.

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy omalta osaltaan Säkylä-Köyliön seurakunnan
haudanhoitorahaston vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen
tilintarkastajien tarkastettavaksi ja edelleen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.

Päätös

Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeuteen.
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§ 20

Tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille vuodelta 2018.

Diaarinumero

DSÄK/21/00.02.06/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Tuula Hievanen
Säkylä-Köyliön seurakunnassa on toimitettu tilintarkastus 17.05.2019.
Kirkkovaltuustolle osoitetussa tilintarkastuskertomuksessaan tilintarkastajat
esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 01.01.2018 – 31.12.2018.

Esitys

Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 01.01.2018 –
31.12.2018.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.
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§ 21

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.

Päätösesitys

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

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.
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§ 22

Lisämääräraha Lehmuunkujan tien rakentamiseksi (KN 28.5.209 §46;Ostotarjous
Lehmuunkuja 15 määräalasta 12)

Diaarinumero

DSÄK/17/00.02.07/2019

Esittelijä

Talouspäällikkö Tuula Hievanen
Kirkko-Lehmuun asemakaavan muutos ja laajennus on tullut voimaan
kunnanvaltuuston päätöksellä 14.05.2018. Tässä yhteydessä seurakunnan
tilasta 783-401-17-4 Pappila muodostettiin neljä määräalaa rantatonteiksi ja
kaksi omakotitonteiksi. Määräalat muodostavat kolme rantatonttia no:t 10-12
korttelissa 192, rantatontin no 1 korttelissa 190 sekä kaksi omakotitonttia no:t
1-2 korttelissa 189.
Kirkkoneuvosto käsitteli määräalojen myyntiasiaa kokouksessaan 20.09.2018
ja päätti, että määräalat laitetaan myyntiin määritellyin pohjahinnoin. Myynti
tapahtuu tarjouskilpailulla. Välityssopimus tehtiin Euran asuntopalvelu Oy:n
kanssa 17.10.2018.
Määräalasta no 12 on jätetty yksi tarjous päivämäärällä 16.04.2019.
Tarjoushinta on 55 000 euroa pohjahinnan ollessa 80 000 euroa. Lisäksi
tarjoukseen on kirjattu ehtona, että kunnallistekniikka ja tie on rakennettu
tontin rajalle. Kunta rakentaa vesi- ja viemäriverkon tontin rajalle.
Tien rakentamisesta seurakunnan toimesta ei ole käyty keskustelua siinä
vaiheessa, kun määräalat päätettiin laittaa myyntiin. Tien rakentaminen
maksaa alustavien arvioiden mukaan n. 10 000 - 15 000 euroa. Tien
rakentaminen tonteille ja kunnallistekniikan olemassaolo saattaisi lisätä
kiinnostusta tontteja kohtaan.
Kiinteistötyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 10.05.2019 ja päätyi
esittämään, että seurakunta rakentaa tien tonteille edellyttäen, että
kirkkovaltuusto myöntää siihen määrärahat. Kiinteistötyöryhmän yksimielinen
kanta on, ettei ostotarjousta tule hyväksyä tarjottuun hintaan.

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää 15 000 euron
määrärahan tien rakentamiseen Lehmuunkujan määräaloille (rantatontit).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.
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§ 23

Lisämääräraha Säkylän historia III

Diaarinumero

DSÄK/5/00.02.07/2019

Esittelijä

talouspäällikkö Tuula Hievanen
19 § Kirkkoneuvosto 26.02.2018
SÄKYLÄN HISTORIA III
Säkylän kunta on päättänyt aloittaa III-osan valmistelun. Kunta on kysynyt
seurakunnan halukkuutta osallistua kirjan kustantamiseen. Kirjoitustyön
kustannusarvio on 130 000 euroa. Kustannukset jakaantuvat kolmelle
vuodelle eli 2018 – 2020. Mikäli seurakunta haluaa osallistua kirjan
kustantamiseen, on seurakunnan osuus 25 – 50 % kustannuksista, mikä
tarkoittaa n. 11 000 – 22 000 euron kustannusta kolmelle vuodelle.
Myös pienempi summa käy ns. tukirahana, mutta silloin kustantaja on kunta
yksin.
Kahdessa edellisessä osassa seurakunta on ollut toinen kustantaja.
Vuodelle 2018 seurakunnalla ei ole osoittaa määrärahaa kirjan kustannuksiin.
Esitys (TH): Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan halukkuudesta ja
mahdollisuudesta osallistua Säkylän historia III:n kustantamiseen.
Esittelijä muutti esitystään seuraavasti.
Seurakunnan osallistumisesta Säkylän historia III:n kustannuksiin
keskusteltiin johtoryhmässä ke 21.02.2018. Johtoryhmä päätyi siihen, että
seurakunta ottaa osaa kustannuksiin 25%:n osuudella eli 32 500 euroa
kolmessa osassa. 1. osuus suoritetaan v. 2019 ja viimeinen v. 2021, koska v.
2018 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa kirjan kustannuksiin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
Vuoden 2019 talousarvioon varattiin määräraha, 10 833,00 euroa,
ensimmäisen erän maksamista varten. Teknisen tai näppäilyvirheen takia
määräraha on jäänyt talousarvioon kirjautumatta. Lasku on kunnalle maksettu
15.01.2019.

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy omalta osaltaan 10 833,00 euron lisämäärärahan
historiikin kustannuksiin ja esittää sen hyväksymistä kirkkovaltuustolle

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.
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§ 24

Kirkkovaltuustolle tiedoksi ja ilmoitusasiat

Kirkkovaltuustolle tiedoksi
Viite: Säkylä-Köyliön seurakunta, KV kokous 1/2019 9. tammikuuta 2019
Kirkkovaltuuston kokouksen 1/2019 työjärjestyksen menettelyvirhe.
Liitteet 6-7

Valtuutettu, kiinteistötyöryhmän puheenjohtaja Pertti Huitu:
Säkylän seurakuntatalon muunneltavuus / monikäyttöisyyden tehostaminen
/ tilannekatsaus
Liite 8
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§ 25 Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19:40.
Allekirjoitukset
Heikki Saarinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Heli Matintalo
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Säkylä pvm

Jarkko Jaspa
pöytäkirjantarkastaja

Pertti Huitu
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on allekirjoitettu koneellisesti Domus -asianhallintajärjestelmässä.
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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 mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

17, 24 - 25

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentin mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
2. Muun lain mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin 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 ja
valituskieltojen perusteet

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
(Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

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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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.
Valitusaika on 30 päivää.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite
Yliopistonkatu 34, 7. krs, 20100 Turku
Postiosoite
PL 32, 20101 Turku
Faksi
Sähköposti
turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

18 - 23

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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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. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.

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 joh-dosta 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:
Käyntiosoite
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

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.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– 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)
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin
hankintalain 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 (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja
markkinaoikeudessa 2050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan
arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

