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26 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla
viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5, 2 mom. ).

Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen
on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuuston voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu
kokouskutsussa (KJ 8:5, 3 mom. ).

Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole
esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (työjärj.
8:2 mom. ). Kokouskutsu, käsiteltävien asioiden luetteloja esityslista on lähetetty
kirkkovaltuuston jäsenille 7. 12. 2022.

Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut 7. -12. 12. 2022 välisen ajan nähtävillä
seurakunnan virallisella ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan
internet-sivuilla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (KL 7:4, 1 mom. ).
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan
nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous
laillisesti koolle kutsuttuja päätösvaltainen (työjärj. 3:1-2 mom. ).

ESITYS: Kirkkovaltuuston kokous todetaan
1) laillisesti koolle kutsutuksi
2) päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti
alkuhartauden.

Nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 17/23 valtuutettua.

Maho, Iivonen, Lankinen, Lehtinen, Salonen ja Talikka olivat poissa.

1-2) Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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27 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO

Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom. ).

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan
heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä
jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa
kokouksessa, (työjärj. 4:1-2)

Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston
ja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin
siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu, Seurakunnan muun
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Alistus-ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin
kirkkoneuvoston pöytäkirja.

Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen
tai valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3)

Mikäli tarkastuksessa noudatetaan entiseen tapaan aakkosjärjestystä,
tarkastusvuorossa ovat Pirjo Merivirta Ja Markku Mäki-Teeri.

ESITYS: Kirkkovaltuusto päättää

1) valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina.

2) että pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen 14. 12.2022
kirkkoherranvirastossa.

3) että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron seurakunnan
kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-sivuilla 15. 12. 2022
alkaen.

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 7. 12. 2022 -14. 1. 2023.

PÄÄTÖS: 1) Pöytäkirjatarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina valittiin Pirjo Merivirta ja Markku Mäki-Teeri.

2-3) Esitys hyväksyttiin.

ptk. tarK otk. tark/-"'-"
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28 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään,
jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden
käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. (työjärj. 9:1-2)

ESITYS: Kirkkovaltuusto päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

,^1.
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29 § _ _ ..
TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2023 SEKA
SUUNNITELMAVUODET 2024-2025

Kn 30. 11. 2022 S 112:
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 § mukaan seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle on
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio seuraavaa
varainhoitovuotta varten.

Kirkkojärjestyksessä määrätään, että talousarvion hyväksymisen yhteydessä
kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta-ja
taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta-ja taloussuunnitelmassa
ensimmäinen vuosi. Toiminta-ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioja toiminta-ja taloussuunnitelma
on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävän hoitamiseen turvataan.

Kappelineuvosto on käsitellyt oman talous-ja toimintasuunnitelmansa 19. 9. 2022.

Muiden tehtäväalueiden suunnitelmat tulevat kirkkoneuvostoon suoraan
viranhaltijoiden valmistelusta. Suunnitelmia on käyty läpi työalakohtaisissa
tiimikokouksissa.

Esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 on liitteenä nro 3.

Veroprosentiksi on vahvistettu 1, 65 (kv 5. 10. 2022 § 16).

Talousarviokehyksenä on ollut toimintakulujen säilyttäminen kuluvan vuoden
talousarvion tasossa.

Eri tehtäväalueilla on voitu erikseen sopia liikkumavarasta yksittäisten hankkeiden
osalta.

Kulutavoitteesta jäädään noin 75. 000 euroa. Kulutavoitteen ylitys selittyy suurelta
osin henkilöstökulujen nousulla, noin 60. 000 euroa sekä varautumisella
sähkökustannusten hintojen nousuun. Toimintatuotot nousevat vähän reilut 12. 000
euroa. Nousu johtuu lähinnä arvioidusta puun myyntituloista.

Henkilöstökuluja kertyy siis noin 60. 000 euroa enemmän verrattuna kuluvan vuoden
talousarvioon. Palkkoihin on varattu 2 % korotusvara. Lisäksi palkkamäärärahoissa
on varauduttu 4. seurakuntapastorin palkkaukseen joko 50 tai 100 prosenttisesti
riippuen vuoden 2023 työvoimatilanteesta. Diakoniatyön palkkamäärärahoissa on
huomioitu kahden 100 % työntekijän panos.

Kappeliseurakunnan toimintaan osoitetut määrärahat on esitetty omina
tehtäväalueinaan kiinteistötoimen jälkeen.

Tavanomaisen vuosittaisen toiminnan määrärahojen lisäksi talousarvioluonnoksessa
ei ole huomioitu esim. suurempia kustannuksia kiinteistön korjauksiin tms.

Kirkollisverotuloksi on arvioitu yhteensä 1. 700. 000 euroa ja valtionrahoituksen
osuudeksi 172. 000 euroa. Laki valtionrahoituksesta tuli voimaan vuoden 2016 alussa

ptk. tark. ptk. tark. fl ft ^
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ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille
lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta
maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi,
väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja
irtaimiston ylläpito.

Kirkollisverotulojen kassakertymä kuluvalta vuodelta lokakuun tilityksen jälkeen on
seuraava: ansioverotulot 1. 437. 595 euroa (talousarviossa 1. 620. 000 euroa) ja
valtionrahoitus 142. 590 euroa (ta:ssa 169. 000) euroa. Loppuvuoden tilitykset
verottajan arvion mukaan tulevat todennäköisesti olemaan noin 280. 000 euroa, jolloin
talousarvioon kirjatut verotulot tullaan ylittämään noin 100. 000 eurolla.

Verohallinnosta saatu Someron seurakuntaa koskeva tieto verovuoden 2021
kirkollisverosta, 1. 664. 168 euroa, osoittaa nousua 1, 8 prosenttia vuoteen 2020
verrattuna.

Talousarvioesityksen yhteenvedosta käy ilmi, että seurakunnan budjetoitu vuosikate
on noin 62. 500 euroa miinuksella ja tulos poistojen jää alijäämäiseksi noin-219. 700
euroa.

Rahoituslaskelman mukaan kassavarat vähenevät noin - 62 500 euroa.

Yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen
yhteismäärästä on varattu 1, 1 % suorituslisiin. Suorituslisänä jaettava summa on
7. 120, 05   eli kuukaudessa jaettavaksi jää 593, 34  .

LAVA: Määrärahoihin ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia, Joten talousarvio
pyrkii turvaamaan seurakunnan toiminnot sellaisina kuin ne ovat tähän astikin olleet.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää

1) käydä yleiskeskustelun vuoden 2023 talousarviosta sekä
suunnitelmista vuosille 2024-2025
2) käsitellä talousarvion perustelut ja käyttöohjeet sekä todeta
talousarvion sitovuustason (sitova pääluokittain, ulkoinen toimintakate,
nettoperiaate)
3) käsitellä toimintasuunnitelmat sekä käyttösuunnitelmat
4) käsitellä talousarvion tuloslaskelman, investointiosan ja
rahoituslaskelman

5) käsitellä hautainhoitorahaston talousarvion
6) käsitellä suunnitelmat vuosille 2024-2025, euromääräiset
suunnitelmaluvut ovat nykytilanteen ja toimintasuunnitelmien pohjalta
syntyneitä arvioita
7) käsitellä virat ja työsopimussuhteet sekä maksut ja palkkiot
8) esittää talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sekä
suunnitelmat vuosille 2024-2025 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: 1-8) Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark.( ptk. tark.
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Kv 14. 12. 2022 §29

Esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 on esityslistan liitteenä
nro 1.

Kirkkojärjestyksessä määrätään, että talousarvion hyväksymisen yhteydessä
kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva toiminta-ja
taloussuunnitelma. Suunnitelmat vuosille 2024-2025 on kirjattu talousarviokirjaan.

ESITYS: Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle
2023 sekä suunnitelmat 2024-2025

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

Talousarviokirja arkistossa 2. 1. Talouden suunnittelu ja ohjaus.

ptk. tark- ptk. tark.
/Vt fl
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30 §
SOMERON SEURAKUNNAN STRATEGIA

Kn 26. 10. 2022 §97:
Someron seurakunnan voimassa oleva strategia on hyväksytty kirkkovaltuustossa
20. 12. 2017 §42.

Strategian hyväksyy kirkkovaltuusto Ja tämän jälkeen strategia ohjaa seurakunnan
toimintaa ja päätöksentekoa. Strategian sisältöä tarkastellaan valtuustokausittain, ja
siihen tehdään tarvittavia muutoksia.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan on kirjattu päivitetyn strategian valmistuminen
vuoden 2022 aikana. Strategiaprosessin taustalla on ollut Ovet auki - Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026. Someron seurakunnan strategia
on laadittu kirkon yhteisen strategian pohjalta.

Seurakunnan uutta strategiaa on valmistellut valmistelutyöryhmä. Prosessissa ovat
olleet mukana luottamushenkilöt ja seurakunnan työntekijät. Strategiaa on ideoitu
maaliskuussa ja syyskuussa kahdessa strategiaillassa yhdessä työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi Someron seurakunnan tulevaisuuden näkymiä
pohdittiin piispa IVIari Leppäsen seurakuntavierailun yhteydessä toukokuussa.

Someron seurakunnan strategia -luonnos on esityslistan liitteenä nro 6 .
Seurakunnan työntekijät ovat käsitelleet strategialuonnoksen 11. 10. 2022.

LAVA: Strategiasuunnitelma koskee myös lapsia. Strategia turvaa lasten, nuorten ja
perheiden toiminnan ja tarpeiden huomioimisen myös tulevaisuudessa seurakunnan
toiminnassa.

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto

1) keskustelee strategialuonnoksesta ja mahdollisista muutostarpeista

2) päättää esittää strategialuonnoksen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: 1-2) Esitys hyväksyttiin

Kv 14. 12. 2022 §30:

Esitys Someron seurakunnan strategiaksi on esityslistan liitteenä nro 2.

ESITYS: Kirkkovaltuusto hyväksyy Someron seurakunnan strategian.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Strategia arkistossa 0. 1. 3. Pitkän tähtäimen suunnitelmien laatiminen,

ptk. tart ptk. tark. A'/C <
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31 §
SUOSITUSSOPIMUS TOIIVIITUSPALKKIOISTA

Kn 26. 10. 2022 §98:
Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon
työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä
Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa 1. 3. 2022 lukien.
Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston ja seurakuntayhtymää yhteisen
kirkkovaltuuston päätöksellä.

Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan, kun seurakunta järjestää
papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla
sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja kun
seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta
toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa.

Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle lukuun ottamatta
seuraavia poikkeuksia:
1) viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään
2) osa-aikainen viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä ja sen lisäksi

suorittaa pyydetyn toimituksen

Suositus toimituspalkkioista esityslistan liitteenä nro 7

LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi
toimituspalkkioiden suositussopimuksen, niin että se on voimassa
14. 12. 2022 lukien.

Henkilöille, joilla ei ole riittävää koulutusta maksetaan 85 %
suositussopimuksen mukaisista toimituspalkkioista.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Suositus toimituspalkkioista on tämän pöytäkirjan liitteenä nro 6.

Kv 14. 12. 2022 §31:

Suositus toimituspalkkioista on esityslistan liitteenä nro 3.

ESITYS: Kirkkovaltuusto hyväksyy toimituspalkkioiden suositussopimuksen, niin
että se on voimassa 14. 12. 2022 lukien.

Henkilöille, joilla ei ole riittävää koulutusta maksetaan 85 %
suositussopimuksen mukaisista palkkioista.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tarkö̂^, ptk. tark. A
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32 §
ILMOITUS VAALIN TULOKSESTA

Kn 30. 11.2022 § 119:
Vaalilautakunnan ilmoitus Someron seurakunnassa 20. 11.2022 toimitetuissa
seurakuntavaaleissa Someron seurakunnan kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi
sekä heidän varajäsenikseen valituista annetaan kokouksessa.

KVJ 2:60 § 2 mom. mukaisesti ilmoitus annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto päättää

1) merkitä tiedoksi vaalilautakunnan ilmoituksen vaalin tuloksesta

2) saattaa vaalilautakunnan ilmoituksen vaalin tuloksesta tiedoksi
kirkkovaltuustolle.

PÄÄTÖS: 1-2) Esitys hyväksyttiin.

Kv 14. 12. 2022 §32:

Vaalilautakunnan ilmoitus Someron seurakunnassa 20. 11. 2022 toimitetuissa
seurakuntavaaleissa Someron seurakunnan kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi ja
heidän varajäsenikseen valituista on esityslistan liitteenä nro 4.

KVJ 2:60 S 2 mom. mukaisesti vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta
kirkkovaltuustolle.

ESITYS: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi vaalilautakunnan ilmoituksen vaalin
tuloksesta.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

Vaalin tulos arkistoitu vaalilautakunnan asiakirjoihin.

ptk .
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33 §
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT

ESITYS: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavaa:

1) Muistio hautausmaiden katselmuksista 26. 10. 2022 (esityslistan liite
nro 5)

2) Muistio kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksesta 8. 11. 2022
(esityslistan liite nro 6)

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tarkV ptk .
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34 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Petri Känkänen esitti toiveen saada konsertteja, joista seurakunta saisi tuloja..

ptk. tark. ptk. tark.
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35

VALITUSOSOITUS

ESITYS:

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen
mukaisesti.

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan
liitteenä nro 1.

ptk. tark"- ^W0^. ptk. tark. //^/^ 7
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36 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18. 30.
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Liite 1

Someron seurakunta

Kirkkovaltuusto
14. 12. 2022835

VALITUSOSOITUS

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016,
hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta
ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 26-28, 32-36

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta
hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

2. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset
kynnysarvot ilman arvonlisäveroa iaskettuna ovat:

- 60. 000   (tavarat Ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
-150. 000   (rakennusurakat);
- 400 000   (hankintalain liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
- 300.000   (hankintalain liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
- 500. 000   (käyttöoikeussopimukset).

3. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

3 VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA

3 a Kirkollis-ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

. Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4. 20101 Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Sähköposti: tyrku, hao(3)oikeus. fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
htfps://asiointi2.oikeus. fi/ha!tintotuomioisfuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 29-31

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika on 30 päivää paatoksen tiedoksisaannista.

Liitetään pöytäkirjaan
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Kirkollisvalitus alistusasiassa

Ssuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

. Turun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Sähköposti: turku. tuomiqkapituli(®evl. fi

. Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

Postiosoite; PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802350
Sähköposti: kjrkkohallitus(a>evl. fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

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 ajankohtana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.

4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- valittajan nimi Ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta Ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Liitetään pöytäkirjaan
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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. Sähköinen viesti katsotaan
saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vasta a n otto laitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9
§:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön
asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260   ja markkinaoikeudessa 2 050  .
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100  , jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140  ,
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan
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