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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

18.10.2012

31 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KJ 8:5 §:n 2 mom. mukaan kutsu asialuetteloineen kirkkovaltuuston kokoukseen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KL
7:4 §:n 1 mom. mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 11.10.2012. Lisäksi
kokouskutsu on asetettu nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 11.10.2012 –
18.10.2012.
Päätös:

32 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO

Kirkkovaltuusto on noudattanut käytäntöä, jonka mukaan aakkosjärjestyksessä kaksi
valtuutettua toimii vuorollaan pöytäkirjan tarkastajina. Vuorossa ovat Paula Peurala ja
Jorma Piirainen. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja tulee pitää nähtävillä 30 päivän ajan.

Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kirkkovaltuusto päättää, että
kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 22.10.2012 – 20.11.2012.

Päätös:
33 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

18.10.2012

34 §
VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013

Kirkkolain 15:2 §:n mukaan se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän
talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan
varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin etukäteen kullekin verovuodelle. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusvuonna 2012 toimitetaan verovuoden 2011 verotus. Verotus valmistunee lokakuussa. Vastaavasti verotusvuonna 2013 toimitetaan verotus kuluvan vuoden
tuloista ja nyt vahvistettavan veroprosentin perusteella ensi vuodelta toimitettava verotus valmistuu syksyllä 2014.

Sastamalan seurakunnan kokonaisverokertymäksi on täksi vuodeksi arvioitu 4.350.000
euroa. Elokuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 3.460.208 euroa. Kirkollisverokertymä on 3.213.447 euroa, 2,9 % (89.508 euroa) enemmän kuin edellisenä vuonna
ja yhteisöverokertymä on 246.761 euroa, joka on 20,7 % (64.305 euroa) vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Kokonaisverotulot ovat nousseet 0,8% (25.203 euroa).

Sastamalan seurakunta on tehnyt alijäämäisen tilinpäätöksen vuosina 2010 ja 2011. Kuluvan vuoden 2012 talousarvio olisi myös alijäämäinen ilman satunnaisia tuottoja kiinteistöjen myynnistä. Vuonna 2013 verotulojen on arvioitu seurakunnissa nousevan vain
lievästi ja paikkakuntakohtaiset erot ovat suuria, Sastamalassa veotulokertymät ovat
alemmat kuin keskimäärin seurakunnissa.

Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymässä strategiassa edellytetään
että talouden suuntaa on käännettävä määrätietoisesti, jotta tuotot kattavat kulut poistoineen. Talouden suunnan muutos edellyttää joistakin kiinteistöistä luopumista, henkilöstön vähentämistä sekä veroprosentin nostoa. Veroprosentti on vuodesta 2002
asti pysynyt samana. Vahvistetussa toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2013 –
2014 on lähdetty siitä, että veroprosentti nousee vuoden 2013 alusta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Esitys tp:

18.10.2012

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2013
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 %.

Päätös:

Keskustelun aikana Hannu Toivonen ehdotti, että päätös mahdollisesta veroprosentin
nostamisesta siirretään tehtäväksi vuoden päästä, kun on nähty kuinka säästötoimet ja
Kiikoisten seurakuntaliitos vaikuttavat seurakunnan talouteen. Tarmo Seppä ja Mauri
Kaaja kannattivat Hannu Toivosen esitystä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että päätösehdotuksen lisäksi on tehty
kannatettu ehdotus, joten kirkkoneuvoston on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysehdotuksen: päätösehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Hannu
Toivosen ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä
Satu Janhunen, Ulla Alajoki, Anssi Pajunoja, Helena Heikkilä, Sirpa Keskinen, Jorma
Piirainen ja Ari Paavilainen äänestivät JAA sekä Hannu Toivonen, Mauri Kaaja ja
Tarmo Seppä EI.

Kirkkoneuvosto päätti äänin 7-3 esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2013 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 %.

(kn. 26.9.2012)

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2013
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 %.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

18.10.2012

35 §
KARKUN PAPPILAN MYYNTI

Karkun pappilan myynti on kirkkovaltuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa kirjattu vuodelle 2012 ja kirkkovaltuusto on 15.12.2011 antanut kirkkoneuvostolle luvan ryhtyä valmistelemaan myyntiä. Pappilan myynnistä on tehty toimeksiantosopimus Vammalan Kiinteistövälitys Oy:n kanssa. Pappilan pohjahinnaksi päätettiin 210.000 euroa (kirkkoneuvosto 28.3.2012).

Kokouksessaan 18.4.2012 kirkkoneuvosto totesi, että määräaikaan 16.4.2012 klo 15
mennessä pappilasta oli saatu kolme tarjousta. Kaikki tarjoukset jäivät alle pohjahinnan. Kirkkoneuvosto hylkäsi tarjoukset ja päätti pyytää uusia tarjouksia 13.6.2012 klo
12 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.6.2012 jatkaa pappilan myyntiaikaa edelleen 30.7.2012 asti ja että
pappilan hintapyyntö on 150.000 euroa, mutta myös muu tarjous voidaan hyväksyä.
13.6.2012 mennessä saatu tarjous päätettiin ottaa huomioon seuraavalla kierroksella.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 30.7.2012 mennessä neljä. Korkeimman tarjouksen,
165.000 euroa, jätti Eeva-Stiina Lammi.

RakSystem Oy on tehnyt seurakunnan toimeksiannosta 16.8.2012 pappilassa kuntokartoituksen, jonka tulokset saadaan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä.

Kirkkovaltuuston kiinteistön myyntiä koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöllä ja
alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. (KL 9:3 ja 14:4).

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Eija-Stiina Lammin Sastamalan kaupungin Kosken kylässä olevan Kalliomäki –nimisestä tilasta RN:o 2:9 (pintaala 9.200 m2) ja Kalliomäki I –nimisen tilan RN 2:17 pienestä määräalasta, sekä niillä
sijaitsevasta Karkun pappilasta ja pappilan talousrakennuksesta tekemän 165.000 euron suuruisen tarjouksen. Lohkomiskulut maksaa ostaja. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Päätös:

18.10.2012

Hyväksyttiin.

(kn 30.8.2012)

Kirkkoneuvoston kokouksen 30.8.2012 jälkeen Eija-Stiina Lammi on ilmoittanut peruuttavansa Karkun pappilasta tekemänsä tarjouksen, kuntokartoituksessa ilmenevi-en,
ennakoitua suurempien korjaustarpeiden vuoksi. Neuvotteluja on käyty seuraavak-si
parhaan tarjouksen tehneiden Tero Anttilan ja Miia Väisäsen kanssa, jotka ovat tarkistaneet alkuperäistä tarjoustaan kuntotarkastuksesta saadun raportin johdosta ja tarjoavat 143 000 euroa.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Tero Anttilan ja Miia Väisäsen
Sastamalan kaupungin Kosken kylässä olevan Kalliomäki –nimisestä tilasta RN:o 2:9
(pinta-ala 9.200 m2) ja Kalliomäki I –nimisen tilan RN 2:17 pienestä määräalasta, sekä niillä sijaitsevasta Karkun pappilasta ja pappilan talousrakennuksesta tekemän 143
000 euron suuruisen tarjouksen. Lohkomiskulut maksaa ostaja. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 26.9.2012)

Myytävän kiinteistön kartta, liite 1.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Tero Anttilan ja Miia Väisäsen
Sastamalan kaupungin Kosken kylässä olevan Kalliomäki –nimisestä tilasta RN:o 2:9
(pinta-ala 9.200 m2) ja Kalliomäki I –nimisen tilan RN 2:17 pienestä määräalasta, sekä niillä sijaitsevasta Karkun pappilasta ja pappilan talousrakennuksesta tekemän 143
000 euron suuruisen tarjouksen. Lohkomiskulut maksaa ostaja. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

18.10.2012

36 §
KIIKOISTEN KAPPELISEURAKUNNAN PERUSTAMINEN JA KAPPELISEURAKUNNAN OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Kiikoisten ja Sastamalan seurakuntien seurakuntaliitosta koskevan aiesopimuksen 4.
kohdan mukaan liitoksessa lakkaavasta Kiikoisten seurakunnan alueesta muodostetaan
Sastamalan seurakuntaan Kiikoisten kappeliseurakunta.

Kirkkohallituksen 22.8.2012 Kiikoisten seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä
Sastamalan seurakuntaan tekemän päätöksen § 147 kohdassa 1. todetaan: Liitetään
Kiikoisten seurakunta Sastamalan seurakuntaan 1.1.2013 lukien, jolloin Kiikoisten
seurakunta itsenäisenä seurakuntana lakkaa. Laajentuneen Sastamalan seurakunnan
alue on 1.1.2013 lukien tuolloin voimassa olevan kuntajakopäätöksen mukainen Sastamalan kunta.

Kirkkojärjestyksen 12 luvun 1 § 1 momentin mukaan kappeliseurakunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä sen ohjesäännöstä päättää kirkkovaltuusto. Päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kiikoisten kappeliseurakunnan ohjesääntöehdotus on valmisteltu ottaen huomioon e. m. aiesopimuksen 6 kohta. Kirkkojärjestyksen 12 luvun 1 § 2 momentin mukaan kappeliseurakunnan kappelineuvoston valitsee kirkkovaltuusto toimikaudekseen. Valinnan tekee näin ollen Sastamalan seurakunnan kirkkovaltuusto.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää perustaa Sastamalan seurakuntaan liitettävän Kiikoisten seurakunnan aluetta vastaavan Kiikoisten kappeliseurakunnan 1.l.2013 lukien.

Kirkkoneuvosto esittää lisäksi, että kirkkovaltuusto hyväksyy perustettavalle Kiikoisten kappeliseurakunnalle ohjesäännön. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
Päätös:

18.10.2012

Hyväksyttiin.

(kn. 26.9.2012)

Esitys Kiikoisten kappeliseurakunnan ohjesäännöksi, liite 2.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää perustaa Sastamalan seurakuntaan liitettävän Kiikoisten seurakunnan aluetta vastaavan Kiikoisten kappeliseurakunnan 1.l.2013 lukien.

Kirkkoneuvosto esittää lisäksi, että kirkkovaltuusto hyväksyy perustettavalle Kiikoisten kappeliseurakunnalle ohjesäännön. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

37 §
SASTAMALAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Kirkkolain 10:3 §:n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön,
joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty Vammalan seurakunnan kirkkovaltuustossa 23.10.2008 ja tuomiokapituli on sen vahvistanut
10.12.2008. Kirkkoneuvoston ohjesääntöön on nyt tullut muutos ainoastaan 7 §:n osalta, johon on lisätty Kiikoisten kappeliseurakunnan kappalaisen läsnäolo- ja puheoikeus
kirkkoneuvoston kokouksissa.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön
liitteenä olevan mallin mukaisena ja
2. kirkkovaltuusto alistaa päätöksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
Päätös:

18.10.2012

Hyväksyttiin.
(kn. 26.9.2012)

Kirkkoneuvoston asiassa 26.9.2012 tekemän päätöksen jälkeen on tullut esiin tarve
kirkkoneuvoston jäsenmäärän lisäämiseen Kiikoisten ja Sastamalan seurakuntaliitoksen johdosta.

Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja
muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään,
vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.

Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvostossa on voimassa olevan johtosäännön mukaan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä.

Seurakuntaliitoksesta johtuen kirkkoneuvoston jäsenmäärä lisättäisiin voimassa olevassa säännössä mainitusta yhdeksästä jäsenestä kymmeneen.

Esitys kirkkoneuvoston ohjesäännöksi liitteenä 1.

Esitys pj:

1. kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön
liitteenä olevan mallin mukaisena ja
2. kirkkovaltuusto alistaa päätöksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:
(kn. 18.10.2012)

Esitys kirkkoneuvoston ohjesäännöksi, liite 3.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvoston päätösesitys annetaan kokouksessa

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

18.10.2012

38 §
SASTAMALAN SEURAKUNNAN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Kirkkolain 17:7 §:n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnalle hautaustoimen
ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Sastamalan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö on hyväksytty 8.1.2009 ja tuomiokapituli on sen vahvistanut 20.5.2009. Hautaustoimen ohjesääntöön on nyt tullut muutos ainoastaan 3 §:n hautausmaita koskevaan kohtaan, johon on lisätty Kiikoisten hautausmaa, sekä 6 §:n tunnustuksetonta hauta-aluetta koskevaan kohtaan, johon on lisätty Mouhijärven vanhankirkon hautausmaa, jossa myös sijaitsee tunnustukseton hautaalue.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön liitteenä olevan mallin mukaisena ja
2. kirkkovaltuusto alistaa päätöksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 26.9.2012)

Esitys hautaustoimen ohjesäännöksi, liite 4.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy Sastamalan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön liitteenä olevan mallin mukaisena ja
2. kirkkovaltuusto alistaa päätöksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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18.10.2012

39 §
MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN SEURAKUNNAN NUORTEN TYÖRYHMÄN TOIMINTAAN

Ilmari Nurminen on esittänyt kirkkoneuvoston kokouksessa 23.5.2012, että Sastamalan seurakunnan nuorten työryhmälle myönnettäisiin kuluvalle vuodella 1 500 euron
suuruinen toimintamääräraha.

Nuorten työryhmässä on mukana kuusi nuorta. Ryhmä toimii linkkinä nuorten ja seurakunnan päättävien elimien välillä ja tuo viestiä isosvaltuustosta. Ryhmä tekee oman
toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. Suunnitelmissa on mm. Maata Näkyvissä –festarimatkan tukeminen, uusien laulukirjojen hankkiminen nuorten tiloihin,
Idän ihmeet –bändin esiintymisen järjestäminen ja Anssi Nurmen vierailu nuorten leirillä.

Kirkkoneuvosto päätti puoltaa anomusta ja lähettää sen valmisteltavaksi kasvatustyön
johtokuntaan. Kasvatustyön johtokunta käsittelee asiaa kokouksessaan 27.8.2012.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että nuorten työryhmälle myönnetään kuluvalle vuodelle 1500 euron suuruinen toimintamääräraha.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn. 30.8.2012)

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että nuorten työryhmälle myönnetään kuluvalle vuodelle 1500 euron suuruinen toimintamääräraha.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

18.10.2012

40 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

41 §
ILMOITUSASIAT

Talousarvion toteutumisvertailu 30.9.2012, liite 5.
Verotulot 30.9.2012, liite 6.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kirje 13.9.2012, päätös N:o 262 201200317 Sastamalan kirkkoneuvoston esitys kappalaisen (VII) viran haettavaksi julistamisen siirtämisestä. Liite 7.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kirje 3.10.2012 N:o 292 2012-00345,
2012-00317 Kiikoisten seurakunnan kappalaisen viran täyttäminen. Liite 8.

42 §
VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

43 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä

Sastamalan seurakunta
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
18.10.2012

Pöytäkirjan pykälä
31 – 43 §

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 annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §: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 80-83 §).
Pykälä
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Sastamalan seurakunta, Aittalahdenkatu 12
Postiosoite: 38200 Sastamala
Telekopio: 03 – 511 4580
Sähköposti: kirkkoherranvirasto@sastamalanseurakunta.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 - 4
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Telekopio: (02) 272 5414
Sähköposti: turku.hao@om.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 34, 39
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:34, 35, 36, 37, 38, 39

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
Liitetään pöytäkirjaan
1

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
30 päivää

 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 36, 37, 38
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20501 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Telekopio: (02) 2797 001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 35

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua
koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Osoite: Rakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
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.
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 (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §: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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa
226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

