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Meri-Porin seurakuntaneuvoston kokous
§ 75
Kokousaika

15.6.2021

Kokouspaikka

Pihlavan kirkon seurakuntasali

16:10-17:50

klo 16.10 alkaen.
Osallistujat

Kruus Tuija
Frangén Aija-Mari
Gustafsson Tarja
Heilimä Janne
Kause Anne
Koivusilta Jan
Kukkakorpi Raija
Leppiniemi Tellervo
Peltola Janna
Rouvali Arja-Leena
Säämäki Matti
Viitala Matti
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Varajäsenet

Multanen Raija-Liisa

Poissa

Virtanen Lasse
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
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§ 76

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla. KL 7:4
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Esityslistalle on lisätty §82 Henkilöstön huomioiminen ylimääräisellä
vapaapäivällä korona-ajan jaksamisesta ja työnteosta.
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Esitys

Pöytäkirja tarkastetaan to 17.6.2021
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Matti Säämäki ja Matti Viitala

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 77

Meri-Porin seurakunnan talousarvio 2022 ja toimintasuunnitelmat 2022-2024

Diaarinumero

DPOR/237/02.00.01/2021

Valmistelija
Esittelijä

Porin seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto 21.04.2021 § 51
Vuoden 2022 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 – 2024
laadintaohjeet ovat liitteenä (pöytäkirjanote):
”Yhteinen kirkkoneuvosto
1) asettaa toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 – 2024 laadintaperusteet
2) antaa toimintayksiköille toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet
3) antaa toimintayksiköille tehtäväksi määrittää vuodelle 2022 sekä
suunnitelmavuosille 2023 – 2024 perustehtävä, tavoitteet, toiminta
talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana sekä tunnusluvut ja
4) antaa toimintayksiköille tehtäväksi laatia tuloarvionsa ja määrärahansa
perusteluineen asetettujen kehysten mukaan 18.6.2021 mennessä.”
Meri-Porin seurakunnan toimintakate vuodelle 2022 on 829 154 €. Siinä
92 783 € vähennys on haastava, kun koronavuoden 2020 tilinpäätös oli
842 789 € ja moni toimintamuoto oli lähes pysähdyksissä, eikä kuluja syntynyt.
Vuonna 2022 on päästävä huomattavasti alle koronavuoden toimintakatteen.

Tavoitteeseen on päästy niin, että avoinna olevaa c-kanttorin virkaa ei ole
täytetty. Lisäksi kolehtivaroista sekä lahjoitus- ja testamenttirahastojen
pääomista suunnitellaan tuloutettavaksi tarvittaessa liitteiden mukaisesti. Jos
nämä varat joudutaan täysimääräisesti tulouttamaan vuoden 2022
tilinpäätöksessä, niiden sijaan seurakunnan on löydettävä jatkossa vastaavat
säästöt muualta. Toimintamäärärahoista on vähennetty ennen muuta sijaisten
palkkioita, jolloin toimintaa on jatkossa pystyttävä toteuttamaan omalla
vakituisella työvoimalla ja toiminta on sopeutettava siihen. Sijaisia voidaan
käyttää vain painavista syistä tai lakisääteisten vapaiden pitämisen
turvaamiseksi. Jos virkoja auki, on mietittävä niiden täyttöastetta.
Työaloista vastaavat työntekijät ovat tehneet talousarviopohjaan työalojen
määrärahaesitykset.
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Esitys

Vuosille 2023–2024 on seurakuntayhtymässä suunniteltu talouden
tasapainottamiseen sekä seurakuntien jäsenmäärään perustuvia
tasoituksia edelleen. Jäsenmäärään perustuvista seurakuntien välisistä
tasoituksista päätettäessä olisi toivottavaa, että asian tavoitetilasta
päästäisiin ensin keskinäiseen yhteisymmärrykseen. Vuonna 2022
jäsenmäärätasoitus leikkaa Meri-Porin seurakunnan budjettia
merkittävästi. Meri-Porin seurakunta on pienin jäsenmäärältään, mutta
alueellisesti toiseksi suurin ja sen alueella on kolme kirkkoa, joista
kaksi on Porissa suosittua vihki- ja hautaansiunaamiskirkkoa.
Mökkikaudella Ahlaisten ja Reposaaren alueilla asukasmäärät
vähintään kaksinkertaistuvat. Lisäksi etätöitä tekevät asuvat mökeillä
myös talvikausina. Seurakunta haluaa palvella porilaisia koko
alueellaan.
Meri-Porin seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteiden mukaisen
talousarvioehdotuksen 2022 ja toimintasuunnitelman 2022–2024
yhteiselle kirkkoneuvostolle lähetettäväksi. Meri-Porin
seurakuntaneuvosto katsoo, että säästötavoitteet ovat kohtuuttomia.
Näillä resursseilla ei toimintoja pystytä toteuttamaan yhdenvertaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lava-arviointi

Meri-Porin seurakunnan alueella työ lasten ja nuorten parissa jatkuu
entisen tasoisesti.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 78

Työalojen toimintasuunnitelmat 2022

Diaarinumero

238/02.00.01/2021

Valmistelija
Esittelijä

Liitteenä on seurakunnan eri työalojen toimintasuunnitelmat. Niissä on otettu
huomioon taloudet heikentyneet resurssit. Merkittävin muutos suunnitelmissa
on se, että toiminta pyritään toteuttamaan lähes kokonaan omilla
henkilöstöresursseilla.

Esitys

Seurakuntaneuvosto
mukaisesti.

hyväksyy

toimintasuunnitelmat

liitteiden

Päätös

Esityksen mukaan.

Lava-arviointi

Meri-Porin seurakunnan alueella työ lasten ja nuorten parissa jatkuu
entisen tasoisesti.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
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§ 79

Vastuullisen lastenohjaajan jatkosopimus 1.7.2021 - 30.6.2023

Diaarinumero

DPOR/207/00.01.02/2021

Valmistelija
Esittelijä

”Meri-Porin seurakuntaneuvosto 22.1.2019, 1/2019:
8§ Meri-Porin seurakunnan lapsityö
Seurakuntaneuvosto 19.6.2018/71:
Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan
30.5.2018 lakkauttanut Meri-Porin seurakunnan lapsityönohjaajan viran
1.6.2018 lukien. Seurakuntaneuvoston valmistelussa lapsityön työjärjestelyissä
on kaavailtu seurakunnan yhden lastenohjaajan tehtävän kehittämistä siten,
että tämän tehtävänä olisi huolehtia työalan suunnittelun koordinoinnista,
lastenohjaajien työaikasuunnittelusta ja kirkkoherran hyväksymien
suunnitelmien kirjaamisesta (työvuorovelho), hankinnoista ja ostolaskuista,
laskutuksesta sekä tiedottamisesta ja markkinoinnista. Lapsityön vastuullinen
lastenohjaaja määrätään vuosittain ja tehtävän hoitamisesta maksetaan
vastuulisä.
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää
1) hyväksyä lapsityöhön vuosittain määrättävän työalan vastuullisen
lastenohjaajan tehtäviksi huolehtia työalan hankinnoista ja ostolaskuista,
laskutuksesta, tiedottamisesta ja markkinoinnista, huolehtia suunnittelun
koordinoinnista sekä lastenohjaajien työaikasuunnittelusta ja kirjaamisesta
(työvuorovelho), jotka kirkkoherra hyväksyy,
2) määrätä tehtävään ajalle 1.6. – 31.12.2018 Tanja Lahden, joka on antanut
tehtävään suostumuksensa,
3) hyväksyä kirkkoherran viranhaltijapäätöksen vastuulisästä.
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1-3 esityksien mukaisesti.
Meri-Porin seurakunnan varhaiskasvatuksen järjestelyt kevään muutoksen
jälkeen ovat osoittautuneet toimiviksi. Tiimi on kehittänyt työtä ja lasten
määrä ryhmissä ja toiminnoissa on lisääntynyt. Seurakuntaneuvosto määräsi
vastuullisen lastenohjaajan tehtävään Tanja Lahden vuoden 2018 loppuun.
Lahdelle on tästä tehtävästä maksettu vastuulisä. Varhaiskasvatuksen tiimin ja
Lahden kanssa on keskusteltu järjestelyn jatkamisesta edelleen. Tiimi puoltaa
ratkaisua ja Lahti on ilmoittanut suostumuksensa tehtävään. Lapsityön
toimintasyklin perusteella tehtävämääräyksen tulisi olla ainakin kaksi vuotta.
Vuosityörytmin mukaan vuodenvaihde ei ole hyvä aika mahdollisille
muutoksille. Siksi vastuullisen lastenohjaajan työjaksoksi tässä ehdotetaan
aikaa 1.1.2019 – 30.6.2021. Siitä eteenpäin työjakson pituus olisi kaksi vuotta.
§ 44
18.05.2021
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Porin seurakuntayhtymä - Meri-Porin seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 6/2021 2
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää:
1. määrätä tehtävään ajalle 1.1.2019 – 30.6.2021 Tanja Lahden, joka on
antanut tehtävään suostumuksensa,
2. hyväksyä hänelle edelleen maksettavaksi tehtäväkohtaisesti määritelty
vastuulisä.
Päätös:
Molemmat kohdat esityksen mukaisesti.”
Edellisiin päätöksiin liittyen on perusteltua jatkaa hyväksi soittautunutta
käytäntöä.
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää:
1. Määrätä vastuulliseen lastenohjaajan tehtävään ajalle 1.7.2021-30.6.2023
Tanja Lahden, joka on antanut tehtävään suostumuksensa,
2. hyväksyä edelleen hänelle maksettavaksi tehtäväkohtaisesti määritelty
vastuulisä.

l

Päätös: Keskustelun yhteydessä todettiin, että tehtävää perustettaessa
seurakuntaneuvosto on tavoitellut kiertävää järjestelyä vastaavan
lastenohjaajan tehtävään. Tämän vuoksi asiaa selvitellään lisää ja pykälä
palautetaan uuteen valmisteluun.”
Meri-Porin seurakunnan vastuullisen lastenohjaajan tehtävää on suunniteltu
alun perin sellaiseksi, että tehtävä voi kiertää lastenohjaajien tiimissä, jos
tehtävästä kiinnostuneita löytyy. Tällä tavoitellaan sitä, että useampi henkilö
osaa kyseiset tehtävät esimerkiksi sijaisuuksien aikana. Nyt sijaisena on
toiminut tarvittaessa lastenohjaaja Johanna Laiho. Jos tehtävää hoitava henkilö
vaihtuu, muutoksesta on tärkeää olla hyvissä ajoin yhteydessä kaikkiin
yhteistyökumppaneihin esimerkiksi päiväkoteihin, neuvolaan, esikouluihin,
sujuvan yhteistyön takaamiseksi. Syyskuun alusta 2021 työajan seuranta siirtyy
Velhosta Katrinaan ja mobiilisovellukseen.
Tänä vuonna ei löytynyt halukasta uutta henkilöä tehtävään.
Tiimi puoltaa Tanja Lahden valintaa ja Lahti on ilmoittanut suostumuksensa
tehtävään.

Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää:
1) hyväksyä lapsityöhön vuosittain määrättävän työalan vastuullisen
lastenohjaajan tehtäviksi: huolehtia työalan hankinnoista ja
ostolaskuista,
laskutuksesta, tiedottamisesta ja markkinoinnista, huolehtia
suunnittelun koordinoinnista sekä lastenohjaajien työaikasuunnittelusta
ja kirjaamisesta

Pöytäkirja

11/2021

7

15.06.2021
Porin seurakuntayhtymä - Meri-Porin seurakuntaneuvosto

2) Määrätä vastuulliseen lastenohjaajan tehtävään ajalle 1.7.202130.6.2023 Tanja Lahden, joka on antanut tehtävään suostumuksensa,
3) hyväksyä edelleen hänelle maksettavaksi tehtäväkohtaisesti
määritelty vastuulisä.
Päätös

Esityksen mukaan.

Lava-arviointi

Meri-Porin seurakunnan lapsityön hyvä organisointi ja suunnittelu
turvaa
lasten edun toteutumisen seurakunnassa.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
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§ 80

Meri-Porin seurakunnan kolehtisuunnitelma 4.7.-3.10.2021

Diaarinumero

DPOR/115/04.02.01/2021

Valmistelija
Esittelijä

Kolehtisuunnitelma on laadittu kirkkohallituksen määräysten ja
suositusten pohjalta.
Kirkkojärjestys 2: 8§:ssä todetaan: ”Seurakuntaneuvosto
vahvistaa kolehtisuunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty KL 22: 2§:n
1momentin 9 kohdan mukaisesti.”
Esitys

1) Hyväksytään kolehtisuunnitelma 4.7.-3.10.2021 liitteen mukaisesti.
2) Todetaan, että kirkkoherralla on oikeus perustelluista syistä muuttaa
kolehtisuunnitelmaa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lava-arviointi

Kolehtikohteiden valinnassa on huomioitu myös lapset.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
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§ 81

Seurakuntaneuvoston varajäsenen irtisanoutuminen

Diaarinumero

DPOR/234/00.02.08/2021

Valmistelija
Esittelijä

Seurakuntaneuvoston varajäsen Sini Horttanainen on lähettänyt Meri-Porin
seurakuntaneuvostolle seuraavan sisältöisen sähköpostin (liitteenä):
” Olen muuttanut 1.4.2021 Porin Metallikylään eli pois Meri-Porin
seurakunnan alueelta enkä näin voi toimia Meri-Porin seurakuntaneuvoston
varajäsenenä.
Ystävällisin terveisin
Sini Horttanainen ”
Esitys

Seurakuntaneuvosto kiittää Sini Horttanaista hänen toiminnastaan MeriPorin seurakunnan hyväksi ja myöntää varajäsen Sini Horttanaiselle
eron ja toteaa luottamustoimen Meri-Porin seurakunnassa päättyneeksi
hänen omalla ilmoituksellaan asuinpaikan muutosta 1.4.2021 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 82

Henkilöstön huomioiminen ylimääräisellä vapaapäivällä korona-ajan jaksamisesta ja
työnteosta

Diaarinumero

DPOR/240/01.02.04/2021

Valmistelija
Esittelijä

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 2.6.2021 § 84 henkilöstön huomioimisesta
ylimääräisellä vapaapäivällä korona-ajan jaksamisesta ja
työnteosta:
”Viime vuoden alussa alkanut koronapandemia muutti seurakunnissa ja
toimintayksiköissä tehtävän työn kokonaisvaltaisesti. Kohtaamisia on
rajoitettu, monesti niistä on jouduttu myös luopumaan. Uusia toimintatapoja
on kehitetty ja uusia työvälineitä on otettu käyttöön.
Työntekijöiden sopeutumista ja kestävyyttä on koeteltu monella tapaa.
Henkilöstöä halutaan huomioida hyvästä toiminnasta kuluneena korona-aikana
myöntämällä ylimääräinen palkallinen vapaapäivä kaikille niille, joiden
palvelussuhde on ollut voimassa 31.12.2020. Palkallinen vapaapäivä on
pidettävä 31.12.2021 mennessä ja ajankohta on sovittava esimiehen kanssa.
Vapaapäivän ajaksi ei voi palkata sijaista.
Johtoryhmä merkitsi asian tiedoksi.
Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto
1) myöntää seurakuntayhtymän yksiköiden henkilöstölle ylimääräisen
palkallisen vapaapäivän huomiointina ja kiitoksena korona-ajan
jaksamisesta ja työnteosta edellä mainituin ehdoin.
2) suosittaa seurakuntia myöntämään seurakuntien henkilöstölle
ylimääräisen palkallisen vapaapäivän huomiointina ja kiitoksena korona-ajan
jaksamisesta ja työnteosta edellä mainituin ehdoin.
Päätös Esitys hyväksyttiin.”
Vastaavaa käytäntöä suositellaan myös paikallisseurakuntiin. Kaikki
seurakuntayhtymän kirkkoherrat ovat kannattaneet esitystä johtoryhmässä.
Henkilöstöä halutaan huomioida hyvästä toiminnasta kuluneena koronaaikana myöntämällä ylimääräinen palkallinen vapaapäivä kaikille niille, joiden
palvelussuhde on ollut voimassa 31.12.2020. Palkallinen vapaapäivä on
pidettävä 31.12.2021 mennessä ja ajankohta on sovittava esihenkilön kanssa.
Vapaapäivän ajaksi ei voi palkata sijaista.
Esitys

Seurakuntaneuvosto myöntää henkilöstölle ylimääräisen
palkallisen vapaapäivän huomiointina ja kiitoksena korona-ajan
jaksamisesta ja työnteosta edellä mainituin ehdoin.
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Päätös

Esityksen mukaan.

Lava-arviointi

Ei välittömiä lava-vaikutuksia.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
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§ 83

Ilmoitusasiat

-

Kirkkoherran päätösluettelo

-

Tuomiokapituli on myöntänyt kokouksessaan 12.5.2021 (159§) pastori
Anna Kasviselle virkavapautta Meri-Porin seurakunnan seurakuntapastorin
virasta ajalle 22.7.2021 – 2.6.2022. (liite) Hänen sijaisenaan toimii Pertti
Hannus aikaisemman päätöksen mukaisesti: ”Tuomiokapituli päättää
antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla pastori Pertti
Hannukselle
viranhoitomääräyksen
Meri-Porin
seurakunnan
seurakuntapastorin (I) viransijaisuuteen 1.12.2019 lukien siihen asti,
kunnes seurakuntapastorin viranhaltija palaa hoitamaan virkaansa.”

-

Reposaaren aluetoimikunnan muistio 27.5.2021

-

YKN pöytäkirjanote 2.6.2021 § 85 Rahankeräyksen järjestäminen
rahankeräysluvan perusteella

-

Tiedoksi: 21.-27.6.2021 vt. kirkkoherran Tuija Kruusin loman aikana on
sijaisena Pertti Hannus

-

Syksylle ensimmäinen seurakuntaneuvoston kokous ti 14.9.2021 klo 17
Ahlaisten seurakuntakoti, Föörikuja 2, 29700 Ahlainen

Pöytäkirja

11/2021

13

15.06.2021
Porin seurakuntayhtymä - Meri-Porin seurakuntaneuvosto

§ 84

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Allekirjoitukset
Tuija Kruus
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Nelli Sopenkivi
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Pori 17.6.2021

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 18.6.‒2.7.2021 Meri-Porin
seurakuntatoimistossa, Pihlavan kirkkotie 5, 28800 Pori
Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu Meri-Porin seurakunta toimiston
ilmoitustauluilla.
Pori 18.6.2021

Nelli Sopenkivi
kokouksen sihteeri
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§ 85
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 5. §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5. §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

77, 81

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät

78-80, 82

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkkolain 24. luvun 5. §
4. kirkkolain 6. luvun 72.§:n 3. momentti
5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. 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 kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
60.000 € tavarat ja palvelut, 500.000 € käyttöoikeussopimukset/palvelut, 400.000 €
terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, 300.000 € muut erityiset palvelut, 150.000 € rakennusurakat, 500.000 € käyttöoikeusurakat ja 60.000 € suunnittelukilpailut.
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Meri-Porin seurakuntaneuvosto
Pihlavan kirkkotie 5, 28800 Pori
Pihlavan kirkkotie 5, 28800 Pori
meri-pori@evl.fi
78-80, 82
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

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

Turun hallinto-oikeus

Osoite

Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
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Faksi
Sähköposti

029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Hämeenkatu 13
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

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
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Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana
on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
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 25. §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
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Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu
Esim. peruutettu valitus

2.050 €
4.100 €
6.140 €
510 €
500 €

