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Sivu 1/25

70 §

KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ SEN LAILLISUUDEN JA
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LIITE

Kirkkoneuvoston jäsenten Lauri Siikin, Juhani Peren ja Jyri Virtasen vaatimus

Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös
etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta, mikäli kirkkoneuvosto
ei toisin päätä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto ja jaosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi,
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
ESITTELIJÄ

Hannu Tomperi

ESITYS

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja
hyväksytään työjärjestys seuraavin muutoksin; Todetaan, että
kirkkoneuvoston puheenjohtajalle on saapunut vaatimus ottaa
kokouksessa käsiteltäväksi kiireellisiä asioita. Lisätään
esityslistalle pykälät 83. Metsäkaupat, 84. Kauvatsan
seurakuntatalon katon maalaus ja 85. Lähetekeskustelu
kiinteistöstrategiasta.
Puutarhuri Esa Palomäki osallistuu kokoukseen pykälän 74
käsittelyn ajan.

KIRKKONEUVOSTO
Puheenjohtaja totesi, että vaatimuksen kohdat eivät täytä
kiireellisyyden kriteerejä. Talouspäällikkö on kuitenkin valmistellut
pykälät 84 ja 85 käsiteltäväksi. Todettiin, että vaatimuksen kohdat
2 ja 4 ovat valmistelussa, eikä niitä voida vielä tuoda
keskeneräisinä kirkkoneuvostoon päätettäväksi.
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja hyväksyttiin
työjärjestys seuraavin muutoksin; lisättiin esityslistalle pykälät 83.
Metsäkaupat, 84. Kauvatsan seurakuntatalon katon maalaus ja
85. Lähetekeskustelu kiinteistöstrategiasta. Esityslistan pykälät
numeroidaan vastaamaan täydennettyä esityslistaa.
Puutarhuri Esa Palomäki osallistuu kokoukseen pykälän 74
käsittelyn ajan.
LISÄTIETOJA

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Päätöksestä 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.
Sivu 2/25

71 §

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä
pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
ESITTELIJÄ

Hannu Tomperi

ESITYS

Valittaneen kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; Lauri Siik ja
Jyri Virtanen.

KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Lauri Siik ja Auli Mikola.

LISÄTIETOJA

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Päätöksestä 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.

72 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

ESITTELIJÄT

Hannu Tomperi / Pirkko Hakuni

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran päätökset n:ot
3200001/2019/00000014 -3200001/2019/0000042 ja päätökset
n:o 1/HT/2019 – n:o 3/HT/2019.sekä talouspäällikön päätökset
n:o 3200003/2019/00000008 – 320000372019/000000018 sekä
päätökset nro 1/PH/2019 – nro 3/PH/2019.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran päätökset n:ot
3200001/2019/00000014 -3200001/2019/0000042 ja päätökset
n:o 1/HT/2019 – n:o 3/HT/2019.sekä talouspäällikön päätökset
n:o 3200003/2019/00000008 – 320000372019/000000018 sekä
päätökset nro 1/PH/2019 – nro 3/PH/2019.

LISÄTIETOJA

Kirkkoherra/talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Päätöksestä 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.

Sivu 3/25

73 §

KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVIA ASIOITA

LIITE

Kuukausiraportti helmikuu 2019
Henkilöstötilaston raportti helmikuu 2019
Viranhaltijapäätös lakimiesasessori DTUR/250/01.01.02/2018
Maanmittauslaitoksen ilmoitus
Tuloslaskelmavertailu 1.1. – 31.3.2019

ESITTELIJÄT

Hannu Tomperi / Pirkko Hakuni

SELOSTUS

Kuukausiraportti helmikuu 2019; Kirkkohallituksen toimittama
kuukausiraportti helmikuu 2019 jäsenet, toiminta ja talous.
Henkilöstötilaston raportti helmikuu 2019; Kirkkohallituksen
toimittama kuukausiraportti helmikuu 2019 henkilöstötilastosta.
Kirkkohallituksen uusi palvelu seurakunnille on aloitettu ja
ensimmäinen raportti lähetetty seurakunnille. Kirkon
työmarkkinalaitos ottaa vastaan raporttia koskevia kysymyksiä,
kehittämisehdotuksia ja muuta palautetta.
Viranhaltijapäätös lakimiesasessori DTUR/250/01.01.02/2018;
Kirkkoherra Hannu Tomperin vapaa-aikasuunnitelman muutos.
Maanmittauslaitoksen ilmoitus; Maanmittauslaitos on antanut
toimitusmääräyksen, jonka perusteella yksityistietoimitus
käynnistyy. Toimitus koskee rekisteriyksikköä 271-458-7-10
Ryssä. Hinnasto ilmoituksen liitteenä.
Tuloslaskelmavertailu 1.1. – 31.3.2019; Kirkon palvelukeskuksen
raportti.
Seurakunnan papiston vuosilomat ja vapaapäivät toukokuu –
syyskuu 2019; kirkkoneuvostolle tiedoksi papiston
vapaapäiväsuunnitelma.

ESITYS

1. Kirkkoneuvosto käy keskustelun tiedoksi annettavista asioista.
2. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi asiat: kuukausiraportti
helmikuu 2019; henkilöstötilaston raportti helmikuu 2019,
viranhaltijapäätös lakimiesasessori DTUR/250/01.01.02/2018,
tuloslaskelmavertailu 1.1.- 31.3.2019 ja seurakunnan papiston
vuosilomat ja vapaapäivät toukokuu – syyskuu 2019.

KIRKKONEUVOSTO

1. Kirkkoneuvosto kävi keskustelun tiedoksi annettavista asioista.
2. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi asiat: kuukausiraportti
helmikuu 2019; henkilöstötilaston raportti helmikuu 2019,
viranhaltijapäätös lakimiesasessori DTUR/250/01.01.02/2018,
tuloslaskelmavertailu 1.1.- 31.3.2019 ja seurakunnan papiston
vuosilomat ja vapaapäivät toukokuu – syyskuu 2019.

LISÄTIETOJA

Kirkkoherra/Talouspäällikkö
Sivu 4/25

MUUTOKSENHAKU
Päätöksestä 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.

Sivu 5/25

Esa Palomäki saapui kokoukseen kello 17:09
74§

LAUSUNTOPYYNTÖ MUSEOVIRASTOLLE, MUISTOLEHTO

LIITE

Havainnekuvat muistolehtoon sijoitettavista elementeistä
Intendentti Maarit Mannilan muistio 15.4.2019 + museovirastoon
tarkastettavaksi lähteneet luonnokset

VIITTAUS

Museoviraston 18.10.2018 antama lausunto

ESITTELIJÄ

Pirkko Hakuni

SELOSTUS

Pykälän käsittelyn aikana kokoukseen osallistuu puutarhuri Esa
Palomäki asiantuntijana.
Museoviraston intendentti Maarit Mannila teki kohdekäynnin
Kokemäen kirkon kirkkomaahan suunniteltuun
muistolehtoalueeseen 15.4.2019. Kohdekäynnin ja neuvottelun
aiheena oli tarkennetut suunnitelmat muistolehdon
toteuttamiseksi. Mukana olivat myös talouspäällikkö,
kiinteistöpuutarhuri sekä kirkkovaltuutettu Jyri Virtanen.
Katsauksessa tarkasteltiin maastossa muistolehtoon sijoitettavien
elementtien paikkoja sekä muotoja.
Alustaviin luonnoksiin on tehty intendentin muistiossa mainitut
muutokset. Kirkkoneuvosto pyytää museovirastolta lausuntoa
tarkennetuista suunnitelmista muistolehdon toteuttamiseksi
Kokemäen kirkon kirkkomaahan. Museoviraston lausunnon
jälkeen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle suunnitelmia
hyväksyttäväksi ja toteutettavaksi muistolehdon osalta.
Muistolehdon toteuttaminen on olennainen muutos kirkkomaahan,
joten seurakunnan on alistettava kirkkovaltuuston päätös
muistolehdon toteuttamisesta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää pyytää museovirastolta lausuntoa
tarkennetuista suunnitelmista muistolehdon toteuttamiseksi
Kokemäen kirkon kirkkomaahan.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto päätti pyytää museovirastolta lausuntoa
tarkennetuista suunnitelmista muistolehdon toteuttamiseksi
Kokemäen kirkon kirkkomaahan.

LISÄTIETOJA

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Päätöksestä 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.

Esa Palomäki poistui kokouksesta 17:31
Sivu 6/25

75 §

RIPPIKOULUTYÖN OHJESÄÄNTÖ

LIITE

Kokemäen seurakunnan rippikoulutyön ohjesääntö 2.versio

VIITE

KJ 3:3, Kn45§/2019

ESITTELIJÄ

Hannu Tomperi

SELOSTUS

Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3:3), kirkkoneuvosto/seurakuntaneuvosto
hyväksyy seurakunnalle rippikoulun ohjesäännön. Päätös on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Ohjesäännön yhteyteen on kirjoitettu kirkkojärjestyksen rippikouluun
liittyvät säännökset.
Asiaa on aiemmin käsitelty ja asiasta on päätös kn45 §/2019.
Päätöksessä on annettu muutoksenhakuohjeet virheellisesti ja näin
ollen tuomiokapituli ei ota asiaa käsiteltäväksi.
Ohjesäännön sisältöön tehdään lisäksi muutos kohtaan 3 § Rippikoulun
ohjaajat. Ohjesäännöstä poistetaan pappien virkanimikkeet
kappalainen, seurakuntapastori ja rippikoulutyön pappi ja korvataan
termillä papit ja lisätään seurakuntaan työsuhteessa oleva muu teologi.

ESITYS

1. Kirkkoneuvosto kumoaa ja poistaa päätöksen kn45§/2019
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy Kokemäen seurakunnan rippikoulun
ohjesäännön
3. Rippikoulun ohjesääntöä koskeva päätös alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi

KIRKKONEUVOSTO
1. Kirkkoneuvosto päätti kumota ja poistaa päätöksen kn45§/2019
2. Kirkkoneuvosto hyväksyi Kokemäen seurakunnan rippikoulun
ohjesäännön
3. Rippikoulun ohjesääntöä koskeva päätös alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi
LISÄTIETOJA

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU
Valitusosoitus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 30 pv.
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä
kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkolain 24 luvun 4 §:n 1 momentin
mukaan alistettavassa asiassa valitus tehdään alistusviranomaiselle.
Sivu 7/25

76 §

VARHAISEN TUEN MALLI

LIITE

Varhaisen tuen toimintamalli Kokemäen seurakunnassa

VIITTAUS

Varhaisen tuen toimintamalli seurakunnassa
TTK, Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

ESITTELIJÄ

Pirkko Hakuni

SELOSTUS

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli edellyttää, että hiippakunnan
jokaisessa seurakunnassa tehdään varhaisen tuen toimintamallin
päivittäminen tai laatiminen. Valmis kirkkoneuvoston hyväksymä malli
toimitetaan tuomiokapituliin.
Varhaisen tuen mallissa huomion kohteena on lakivelvoitteet, varhaisen
tuen käytännöt ja vastuut, käytäntöjen käyttäminen ja toimivuus, uudet
ajankohtaiset käytännöt. Varhaisen tuen mallissa kiinnitetään huomiota
siihen, että työyhteisö tuntee varhaisen tuen kokonaisuuden.
Työyhteisötoimikunta on käsitellyt Varhaisen tuen toimintamalli
Kokemäen seurakunnassa- asiakirjan kokouksessaan 15.4.2019.

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy varhaisen tuen toimintamallin Kokemäen
seurakunnassa.

KIRKKONEUVOSTO
Kirkkoneuvosto hyväksyi varhaisen tuen toimintamallin Kokemäen
seurakunnassa.
LISÄTIETOJA

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU
Asiasta voi tehdä KL 24: 3 1.mom mukaan oikaisuvaatimuksen.
TIEDOKSI

Tuomiokapituli, henkilöstö

Sivu 8/25

77 §

OIKAISUVAATIMUS

VIITE

Kn49/2019; Kn56/2019; Kn67/2019; HLK 2: 5; KL 24: 5, 6, 9, 10; HL 8:
50

ESITTELIJÄ

Hannu Tomperi

SELOSTUS

Kirkkovaltuutettu Paavo Valtanen on jättänyt Kokemäen seurakunnan
kirkkoneuvostolle oikaisuvaatimuksen Rakennuttajakonsultin valintaa
koskevaan päätökseen Kn 49/2019.
Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että asia tulee käsitellä uudelleen
jääviysperusteiden vuoksi.
Oikaisuvaatimus on kohdistettu asiaan, joka päätöksestä annetun
muutoksenhakukiellon johdosta koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, ja josta näin ollen ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kirkollisvalitusta.
Kirkkoneuvosto on kuitenkin käsitellyt omasta aloitteestaan asian
uudelleen ja tarkentanut seurakunnan kirkkoneuvoston
asiantuntijajäsenen roolia hankkeessa. Kirkkoneuvosto on poistanut
päätöksen kn49 ja ratkaissut asian uudelleen Kn67/2019.
Näin ollen oikaisuvaatimus ei johda toimenpiteisiin.

ESITYS

Kirkkoneuvosto jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

KIRKKONEUVOSTO
Kirkkoneuvosto jätti oikaisuvaatimuksen tutkimatta.
LISÄTIETOJA

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos
hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on
kumottu, oikaisuvaatimuspäätökseen saa hakea muutosta valittamalla
myös se, jolla on 6 §:n tai muun lain mukaan valitusoikeus asiassa.
TIEDOKSI

Paavo Valtanen

Sivu 9/25

78 §

IRTISANOUTUMINEN

LIITE

Niina Koiviston ilmoitus 3.4.2019

ESITTELIJÄ

Hannu Tomperi

SELOSTUS

Kokemäen seurakunnan nuoristyönohjaaja Niina Koivisto ilmoittaa
eroavansa Kokemäen seurakunnan nuorisotyönohjaan virasta 1.6.2019
lukien.

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Niina Koiviston
irtisanoutumisilmoituksen.

KIRKKONEUVOSTO
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Niina Koiviston
irtisanoutumisilmoituksen.
LISÄTIETOJA

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU
Tiedoksi annettavasta asiasta ei voi tehdä KL 24: 3 1.mom mukaista
oikaisuvaatimusta.
TIEDOKSI

Niina Koivisto, Taloustoimisto

Sivu 10/25

79 §

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TEHTÄVÄT

ESITTELIJÄ

Hannu Tomperi

SELOSTUS

Kokemäen seurakunnan nuoristyönohjaaja Niina Koivisto ilmoittaa
eroavansa Kokemäen seurakunnan nuorisotyönohjaan virasta 1.6.2019
lukien.
Niina Koiviston virkavapaan ajan Kokemäen seurakunnassa
nuorisotyönohjaajan viransijaisena on toiminut Varpu Kivelä.
Varpu Kivelä on antanut suostumuksensa jatkaa vt.
nuorisotyönohjaajana siihen asti, kunnes virka vakinaisesti täytetään.

ESITYS

Otetaan Varpu Kivelä Kokemäen seurakunnan vt. nuorisotyönohjaajaksi
1.6.2019 lukien siihen asti, kunnes nuorisotyönohjaajan virka
vakinaisesti täytetään.

KIRKKONEUVOSTO
Kirkkoneuvosto päätti ottaa Varpu Kivelä Kokemäen seurakunnan vt.
nuorisotyönohjaajaksi 1.6.2019 lukien siihen asti, kunnes
nuorisotyönohjaajan virka vakinaisesti täytetään.
LISÄTIETOJA

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU
Asiasta voi tehdä KL 24: 3 1.mom mukaan oikaisuvaatimuksen.
TIEDOKSI

Varpu Kivelä, Taloustoimisto
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80§

SÄHKÖN HINNAN KILPAILUTTAMINEN

LIITE

Yhteenveto sähköyhtiöiden myyntitarjouksista,
EI JULKINEN

ESITTELIJÄ

Pirkko Hakuni

SELOSTUS

Kokemäen seurakunta on sopinut sähkön kilpailuttamisesta
(Kn167§/2012) Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n kanssa. Sopimus
on jatkuva ja toistaiseksi voimassa oleva.
Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n asiatuntijatiimi on hoitanut
kilpailutuksen sähkönhankintasopimuksen mukaisesti. Kokemäen
seurakunnan hankinta ei ylitä hankintalain 15 §:n kynnysarvoa ja
käsitellään pienhankintana.
Kokemäen seurakunnan nykyinen sähkösopimus päättyy
31.12.2019 ja kilpailutus koskee 1.1.2020 alkavaa sähkösopimusjaksoa.
Tarjoukset on pyydetty erillisinä koskien tavallista sekä
uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Seurakunnalle on
varattu mahdollisuus valita edullisin vihreä sähkösopimus vaikka
se olisikin tavallista sähkön toimitusta kalliimpi. Tarjous on
voimassa 14.6.2019 asti. Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy toivoo,
että hankintapäätös käsitellään hallinnossa mahdollisimman
pikaisesti.
Liitteenä on yhteenveto vertailluista sähkötarjouksista
seurakunnalle (luottamuksellinen). Parhaan marginaalitarjouksen
tavallisena jätti KSS Energia Oy ja vihreänä vaihtoehtona jätti
Vaasan Sähkö Oy.
Tarkka laskutushinta muodostuu, kun sähkösopimus
allekirjoitetaan ja hinta kiinnitetään sähköyhtiöön.

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä KSS Energia Oy:n
marginaalitarjouksen ja solmii sähkösopimuksen pitemmän
sopimusvaihtoehdon (36kk) mittaisena 31.12.2022 asti.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä KSS Energia Oy:n
marginaalitarjouksen ja solmia sähkösopimuksen pitemmän
sopimusvaihtoehdon (36kk) mittaisena 31.12.2022 asti.

LISÄTIETOJA

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU
Asiasta voi tehdä KL 24: 3 1.mom mukaan oikaisuvaatimuksen.
TIEDOKSI

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy, Taloustoimisto
Sivu 12/25

Erkki Lahtinen poistui kokouksesta kello 18:16
81§

METSÄÄN.FI PALVELU

VIITE

Metsään.fi
Asiointilupa-lomake

ESITTELIJÄ

Pirkko Hakuni

SELOSTUS

Metsäkeskuksen ylläpitämä Metsään.fi-palvelu antaa
kokonaiskuvan metsäomaisuudesta ja sen
mahdollisuuksista. Palvelun kautta näkee kaikki omistuksessa
olevat metsätilat ja myös ne tilat, joissa on yhtenä osakkaana.
Monipuoliset, tulostettavat kartat ja ilmakuvat, puuston perustiedot
ja hoitoehdotukset helpottavat metsänhoidon
alustavaa suunnittelua ja töiden toteuttamista.
Talouspäälliköllä on virkansa puolesta seurakunnan
nimenkirjoitusoikeus ja kiinteistöistä vastaavana viranhaltijana
käyttöoikeus Metsään.fi palveluun.
Seurakunnan metsäasioiden valmistelua varten voidaan antaa
rajoitetumpi asiointilupa (tarkemmat tiedot asiointilupa-lomakkeen
sivulla 2) myös muulle henkilölle kuin viranhaltijalle.
Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston ja metsäryhmän jäsen Erkki
Lahtinen on antanut suostumuksensa asiointiluvan
myöntämiseen. Asiointilupa koskee kaikkia seurakunnan
metsäpalstoja.

ESITYS

1. Kirkkoneuvosto toteaa, että talouspäälliköllä on virkansa
puolesta käyttöoikeus Metsään.fi palveluun.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että metsäryhmän jäsen Erkki
Lahtiselle annetaan asiointilupa Metsään.fi palveluun 31.12.2020
saakka.

KIRKKONEUVOSTO
1. Kirkkoneuvosto totesi, että talouspäälliköllä on virkansa
puolesta käyttöoikeus Metsään.fi palveluun.
2. Kirkkoneuvosto päätti, että metsäryhmän jäsen Erkki Lahtiselle
annetaan asiointilupa Metsään.fi palveluun 31.12.2020 saakka.
LISÄTIETOJA

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Asiasta voi tehdä KL 24: 3 1.mom mukaan oikaisuvaatimuksen.

Erkki Lahtinen palasi kokoukseen kello 18:18.
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82§

KIRKKONEUVOSTON JÄRJESTÄMÄT SEMINAARIT

ESITTELIJÄ

Pirkko Hakuni

SELOSTUS

Päivitettävänä olevaa kiinteistöstrategiaa tulisi käsitellä
seminaarissa valtuustoryhmien kesken ennen sen päättämistä
kirkkovaltuustossa. Näin valmistelussa voidaan ottaa huomioon
erilaisia seminaarissa esiin tulevia näkökantoja ja tehdä
mahdollisia tarkennuksia kiinteistöstrategialuonnokseen ennen
kirkkoneuvoston käsittelyä ja kirkkovaltuuston päätöstä.
Kokemäen seurakunnassa tulee päätettäväksi taloudelliselta
vaikutukseltaan huomattavia hankkeita, joissa
luottamushenkilöillä on suuri vastuu huolehtia seurakunnan
taloudellisen kantokyvyn riittävyydestä. Luottamushenkilöillä on
oikeus saada riittävästi tietoa päätösten taloudellisesta
vaikutuksesta.
Kirkkoneuvosto voi järjestää seminaarin kirkkovaltuutetuille
seurakunnan taloudellisesta tilanteesta tilinpäätökseen 2018
perustuen kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä. Seminaariin
kutsutaan asiantuntijaksi Kokemäen seurakunnan tilintarkastaja
Vesa Keso BDO Audiator Oy:stä. Hän on ilmoittanut olevansa
käytettävissä suunniteltuna seminaariaikana.

ESITYS

1. Kirkkoneuvosto päättää järjestää Kokemäen kirkossa
15.5.2019 kello 17:00 – 18:30 seminaarin, jossa käsitellään
päivitettävää kiinteistöstrategiaa. Seminaariin kutsutaan kaikki
valtuustoryhmät mukaan.
2. Kirkkoneuvosto päättää järjestää Vanhalla yhteiskoululla
kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä 6.6.2019 kello 16:30
alkaen kirkkovaltuutetuille seminaarin, jossa käsitellään
seurakunnan taloudellista tilannetta tilinpäätökseen 2018
perustuen. Seminaarin asiantuntijaksi kutsutaan tilintarkastaja
Vesa Keso BDO Audiator Oy:stä.

KIRKKONEUVOSTO
1. Kirkkoneuvosto päätti järjestää Kokemäen kirkossa 15.5.2019
kello 17:00 – 18:30 seminaarin, jossa käsitellään päivitettävää
kiinteistöstrategiaa. Seminaariin kutsutaan kaikki valtuustoryhmät
mukaan.
2. Kirkkoneuvosto päätti järjestää Vanhalla yhteiskoululla
kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä 6.6.2019 kello 16:30
alkaen kirkkovaltuutetuille seminaarin, jossa käsitellään
seurakunnan taloudellista tilannetta tilinpäätökseen 2018
perustuen. Seminaarin asiantuntijaksi kutsutaan tilintarkastaja
Vesa Keso BDO Audiator Oy:stä.
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LISÄTIETOJA

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Päätöksestä 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.
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83 §

METSÄKAUPPA

LIITE

Valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus
Tarjousvertailu+ tarjoukset 3 kpl
Sopimus puunkorjuupalvelusta
Sopimus palveluista ja kustannusarvio

ESITTELIJÄ

Pirkko Hakuni

ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY
Kirkkoneuvosto 25.3.2019 66§
66§

METSÄASIOITA

LIITE

Metsäryhmän jäsenen Erkki Lahtisen ehdottamat toimenpiteet

VIITTAUS

Kn 128§/2018, metsäkatselmuksen muistio liitteineen

ESITTELIJÄ

Pirkko Hakuni

SELOSTUS

Metsätalouden asioista ja tehtävistä toimenpiteistä on käyty keskustelua
kirkkoneuvostossa (kn 128§/2018) ja asia on siirretty vuoden 2019 alusta
aloittaville uusille luottamushenkilöille ja hallintoelimille käsiteltäväksi ja
päätettäväksi.
Kirkkoneuvosto nimesi metsäryhmän viime kokouksessaan 27.2.2019, jolloin
talouspäällikkö antoi ryhmään valitulle metsäasioihin perehtyneelle
luottamushenkilö Erkki Lahtiselle metsäkatselmuksen 10.10.2018
muistiomateriaalin liitteineen. Erkki Lahtinen on luottamushenkilönä omalla
ajallaan perehtynyt muistiossa mainittuihin asioihin ja on toimittanut
kirkkoneuvostolle tiedoksi liitteessä mainittuja toimenpide-ehdotuksia
päätettäväksi. Talouspäällikkö ja Erkki Lahtinen ovat käyneet liitteestä
keskustelua 18.3.2019.
Kirkkoneuvosto päättää aloitettavista toimenpiteistä:
-

ESITYS

Laitetaan vireille tieoikeuden haku tilalle Ryssä 7:10
toteutetaan ennakkoraivaus tilalla Siirto-Ryssä 7:11 noin 28 hehtaarin
alueelle
toteutetaan metsäkaupat kolmelle kuviolle Siirto-Ryssän7:11 tilalla
toteutetaan metsäkauppa yhdelle kuviolle tilalla Ylhäinen 5:1
valmistellaan metsätien puhdistus Siirto-Ryssän 7:11 tilalla ennen
raivauksien aloittamista
aloitetaan Siirto-Ryssän 7:11 tilan metsänhoitosuunnitelman mukaisten
muiden puukauppojen valmistelu
aloitetaan Hellanrinne tilan metsänhoitosuunnitelman mukaisten
puukauppojen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon
maisemanhoidolliset toimet.

1. Kirkkoneuvosto päättää laittaa vireille maanmittauslaitokselle tieoikeuden
haun tilalle Ryssä 7:10.
2. Kirkkoneuvosto päättää toteuttaa ennakkoraivauksen Siirto-Ryssä rek.no
7:11 noin 28 hehtaarin alalle ja metsäkaupat kolmelle kuviolle Siirto-Ryssän
tilalla ja yhdelle kuviolle tilalla Ylhäinen 5:1. Ennen sopimusten tekoa tilanne
tarkastetaan metsässä ja päivitetään metsänhoitoyhdistyksen kanssa.
Sopimukset tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.
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3. Kirkkoneuvosto päättää siirtää valmisteluun metsätien puhdistuksen SiirtoRyssän tilalla ennen kesän raivauksien aloittamista.
4. Kirkkoneuvosto päättää aloittaa Siirto-Ryssän tilan metsänhoitosuunnitelman
mukaisten puukauppojen valmistelun.
5. Kirkkoneuvosto päättää aloittaa Hellanrinne tilan metsänhoitosuunnitelman
mukaisten puukauppojen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon
maisemanhoidolliset toimet.
KIRKKONEUVOSTO
1. Kirkkoneuvosto päätti laittaa vireille maanmittauslaitokselle tieoikeuden haun
tilalle Ryssä 7:10.
2. Kirkkoneuvosto päätti toteuttaa ennakkoraivauksen Siirto-Ryssä rek.no 7:11
noin 28 hehtaarin alalle ja metsäkaupat kolmelle kuviolle Siirto-Ryssän tilalla ja
yhdelle kuviolle tilalla Ylhäinen 5:1. Ennen sopimusten tekoa tilanne
tarkastetaan metsässä ja päivitetään metsänhoitoyhdistyksen kanssa.
Sopimukset tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.
3. Kirkkoneuvosto päätti siirtää valmisteluun metsätien puhdistuksen SiirtoRyssän tilalla ennen kesän raivauksien aloittamista.
4. Kirkkoneuvosto päätti aloittaa Siirto-Ryssän tilan metsänhoitosuunnitelman
mukaisten puukauppojen valmistelun.
5. Kirkkoneuvosto päätti aloittaa Hellanrinne tilan metsänhoitosuunnitelman
mukaisten puukauppojen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon
maisemanhoidolliset toimet.
LISÄTIETOJA

talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Valmistelua. Ei muutoksenhakuoikeutta.

SELOSTUS

Metsänhoitoyhdistykseltä on pyydetty päivitetyt tarjoukset
kirkkoneuvoston 66§/2019 kohdan 2 mukaisesti.
Metsänhoitoyhdistys on toimittanut seurakunnalle 23.4.2019
valtakirjan ja puukaupan toimeksiantosopimuksen, tarjoukset
puukaupoista sekä yhteenvedon tarjouksista ja sopimuksen
puunkorjuupalvelusta.
Tarjousvertailun mukaan seurakunnalle parhain on Mhy:n
puunvälityksen tarjous 28 295 €.

ESITYS

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteiden mukaiset;
valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus,
tarjousvertailu+ tarjoukset 3 kpl,
sopimus puunkorjuupalvelusta ja
sopimus palveluista ja kustannusarvio asiakirjat.
2. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Mhy:n puunvälityksen
tarjouksen 28 295 € ja tehdä sen mukaisesti puukaupat.
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KIRKKONEUVOSTO

1. Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteiden mukaiset;
valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus,
tarjousvertailu+ tarjoukset 3 kpl,
sopimus puunkorjuupalvelusta ja
sopimus palveluista ja kustannusarvio asiakirjat.
2. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Mhy:n puunvälityksen
tarjouksen 28 295 € ja päätti tehdä sen mukaisesti puukaupat.

LISÄTIETOJA

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Asiasta voi tehdä KL 24: 3 1.mom mukaan
oikaisuvaatimuksen.
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84§

KAUVATSAN SEURAKUNTATALON KATON MAALAUS

LIITE

Urakkatarjous Maalaus Järvinen Oy
Maalaustarjous Iivarin värit ky

ESITTELIJÄ

Pirkko Hakuni

SELOSTUS

Investointisuunnitelmassa vuodelle 2019 on hyväksytty 15 000
euron määräraha Kauvatsan seurakuntatalon katon maalausta
varten.
Tarjouksia on pyydetty seitsemältä eri toimijalta; Sorcolor Oy,
Maalaus Järvinen Oy, Maalausliike Simula Oy, Maalaus Pepe,
Maalaustyö Raimo Rantanen, Maalaus-Trogen, Maalausliike
Jarmo Salovirta ja Iivarin värit ky.
Tarjouksia saatiin kaksi; Maalaus Järvinen Oy:ltä (7 700 € sis. alv
24%) ja Iivarin värit ky:ltä (12 800 € sis. alv 24%).

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Maalaus Järvinen Oy:n
tarjouksen 7 700 € sis. alv 24% liitteen mukaisesti.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Maalaus Järvinen Oy:n
tarjouksen 7 700 € sis. alv 24% liitteen mukaisesti.

LISÄTIETOJA

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU
Asiasta voi tehdä KL 24: 3 1.mom mukaan oikaisuvaatimuksen.
TIEDOKSI

Maalaus Järvinen Oy, Iivarin värit ky
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85§

LÄHETEKESKUSTELU KIINTEISTÖSTRATEGIASTA

ESITTELIJÄ

Pirkko Hakuni

SELOSTUS

Kiinteistöstrategialuonnos on valmiina keskusteltavaksi.
Kiinteistöstrategian valmistelua jatketaan kirkkoneuvoston
järjestämässä suljetussa seminaarissa kaikkien valtuustoryhmien
läsnä ollessa. Seminaarin johdosta syntyneiden mahdollisten
muutostarpeiden pohjalta tehdään tarvittavat tarkistukset ja
muutokset kiinteistöstrategialuonnokseen. Kiinteistötoimikunta
avustaa valmistelutyössä (kirkkoneuvoston päätös 33§/2019 ja
kiinteistötoimikunnan muistio 7.2.2019 kohta 5).
Kirkkoneuvosto pyrkii esittämään kirkkovaltuustolle
kiinteistöstrategian 2019 – 2025 hyväksymistä 6.6.2019.

ESITYS

Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun kiinteistöstrategiasta 2019
– 2025.

KIRKKONEUVOSTO
Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun kiinteistöstrategiasta 2019
– 2025.

LISÄTIETOJA

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Päätöksestä 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.
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86 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITTAMINEN
KJ 7 luvun 6 §
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei
tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:53 ja ilmoitti, että
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään tarkistettuun
pöytäkirjaan.

Kokemäellä ___/___ 2019

Hannu Tomperi
kirkkoherra
kirkkoneuvoston
puheenjohtaja

Pirkko Hakuni
talouspäällikkö
pöytäkirjan pitäjä

Lauri Siik
pöytäkirjantarkastaja

Auli Mikola
pöytäkirjantarkastaja

___/___ 2019

___/___ 2019

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kokemäen seurakunnan
kirkkoherravirastossa
___ / ___ - ___ / ___ 2019
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Kokemäen seurakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

25.4.2019

87§

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, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 70§, 71§, 72§, 73§, 74§, 78§, 82§, 85§, 86§, 87§
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: 77§,

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät: 75§

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:
67§, hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom
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:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 76§, 79§, 80§, 81§, 83§, 84§
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kakkulaistentie 2, 32800 Kokemäki
Postiosoite: Kakkulaistentie 2, 32800 Kokemäki
Sähköposti: kokemaen.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:

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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä 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.

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
1
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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.
Hankintayksikkö: Kokemäen seurakunta
Käyntiosoite: Kakkulaistentie 2, 32800 Kokemäki
Postiosoite: Kakkulaistentie 2, 32800 Kokemäki
Sähköposti:kokemaen.seurakunta@evl.fi
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.

Hankintaoikaisu
n 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, 20100 TURKU
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
Puhelin: 029 56 42400
Telekopio: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Valitusaika
• Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 75§
30 päivää
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 TURKU
Postiosoite: PL 60, 20501 TURKU
Puhelin: 022797000
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: 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:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: 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 ja 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.
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.
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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.
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