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Kokousaika  keskiviikko 9.6.2021 klo 17.30 – 18.42 
 
Kokouspaikka Someron seurakuntakeskus, sali 2 
 
Läsnä   Knuutila Jaakko puheenjohtaja 

Kärki Hanna-Liisa kn vpj 
Lankinen Anu   jäsen 
Lehtinen Riitta  jäsen 
Manni Markku  jäsen  
Noki Katja   jäsen 
Vasama-Kakko Kaisa jäsen poissa § 65 
Veikkola Heikki jäsen  
Lauren Leena  kv vpj 
Parviainen Kirsi sihteeri 
Mäkinen Jouko esittelijä § 63  
 

Poissa  Hyytiäinen Petteri jäsen 
Känkänen Petri jäsen 

  Pettersson Juho kv pj 
Hintsa Lilli-Irmeli kappalainen 

   
    
   
        
Käsitellyt asiat §§ 59 - 74 
 
    
Allekirjoitukset 
 

Jaakko Knuutila  Kirsi Parviainen 
puheenjohtaja   sihteeri 
     
     

      
 Tarkastus ja nähtävillä olo 

 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty  
 
  Somerolla 14.6.2021 
    
 

Hanna-Liisa Kärki   Anu Lankinen  
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59 § 
KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5. pykälän mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen 

on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo 
käsiteltävistä asioista. 

 
 Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä 

ei ole mainittu kokouskutsussa. 
  
 Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, 

hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia 
esille neuvoston seuraavassa kokouksessa.  Kirkkoneuvoston kokouksessa voi 
aloitteen tehdä suullisestikin (KJ 9:2). 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 3.6.2021 kirkkoneuvoston jäsenille.  

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 
saapuvilla (KL 7:4). 

  
  
 ESITYS:  Puheenjohtaja avaa kokouksen, sen jälkeen päätetään 

 kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. 
 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja piti alkuhartauden. 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

Läsnä nimenhuudon mukaan oli 8/10 jäsentä. Petri Känkänen oli  
 ilmoittanut esteestä, myös hänen varajäsenensä Elina Virtaperko oli 
 estynyt. Petteri Hyytiäinen ei ollut ilmoittanut esteestä, joten varajäsentä 
ei oltu kutsuttu. 

 
  Seurakuntapuutarhuri oli paikalla esittelijänä § 63. 
 
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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60 § 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO 
 

Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.). Kirkkoneuvoston ohjesäännön (2:9 
§ 3 mom.) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan 
tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. 
 
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) 

 
 ESITYS: 1) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestystä noudattaen 
  tarkastusvuorossa ovat Petri Känkänen ja Hanna-Liisa Kärki. 
 
  2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan 14.6.2021  
  kirkkoherranvirastossa.  
 
  3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron  
  seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-sivuilla 
  15.6.2021 alkaen.  
 
  Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella 
  ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 3.6. - 29.6.2021.      
  
 

PÄÄTÖS: 1) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna-Liisa Kärki ja Anu Lankinen. 
 
 2-3) Esitys hyväksyttiin. 
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61 § 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
 ESITYS:  Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 
 

 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
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62 §  
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA 

 
Kirkkolaki 10 luku 6 §: 
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä 
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on 
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän 
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto 
pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, 
onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, 
ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. 
 
 
ESITYS: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 26.5.2021 pidetyn 

kokouksen päätöksissä 13 - 25 § ei ole mitään virheellisessä 
järjestyksessä päätettyä, valtuuston toimivaltaa ulommas menevää tai 
muutoin lainvastaista. Päätökset ovat siten toimeenpantavissa. 

 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
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63 §  
HAUTAUSMAIDEN KATSELMUKSET 
 
 Kirkkoneuvoston tulee kerran vuodessa suorittaa hautausmaan ja sillä olevien 

rakennusten katselmus. 
 
 Hautausmaiden katselmus pidetään 9.6.2021 kello 15.00 Somerniemen 

hautausmaalla ja kello 16.00 Someron hautausmaalla. 
  
 Katselmuksen havainnot kirjataan kirkkoneuvoston pöytäkirjaan.   
 
 Seurakuntapuutarhuri on tehnyt yhteenvedon vuoden 2020 katselmuksen havainnoista 

ja korjausesityksistä sekä katselmuksen jälkeen suoritetuista toimenpiteistä.  
 
 LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin. 
  
 ESITYS spt: Kirkkoneuvosto päättää hautausmaan katselmuksen yhteydessä 

 seuraavista asioista: 
   
  1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan 

 käyttösuunnitelmaa noudatettu 
  2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen 

 toimenpiteiden kanssa 
  3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön 

 mukaisesti 
  4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja 

 annettujen määräysten mukaista  
  5) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut sille vahvistettua 

 ohjesääntöä   
  6) sekä seurakuntapuutarhurin katselmuksissa esille tuomista muista 

 asioista. 
 
 PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto totesi, että 
 
   1) hautausmailla on noudatettu hautaustoimen ohjesääntöä ja  
   vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa. Hautausmaiden  
   käyttösuunnitelmat ovat ajantasaisia. 

2) hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen 
toimenpiteiden kanssa. 
3) yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti. 
4) seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut sopimusten ja 
annettujen määräysten mukaista.  
5) hautausmaan henkilökunta on noudattanut sille vahvistettua 
ohjesääntöä. 
6) katselmuksessa esille tulleet asiat on kirjattu hautausmaakatselmus- 
pöytäkirjaan, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä nro 1. 

 
  
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Jouko Mäkinen poistui kokouksesta tämän asian   
  käsittelyn jälkeen klo 18.01. 
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64 § 
TALOUSARVIOKEHYS VUODELLE 2022 SEKÄ TALOUSARVION LAADINTAOHJE 
 

Talousarvion kehykset perustuvat verotuloennusteeseen, tulevaisuuden näkymiin, 
 toiminnan määrän ja laadun muutoksiin, aikaisemmin tehtyihin strategisiin linjauksiin ja 
 toiminnallisiin tavoitteisiin. Lähtökohtina ovat myös kuluvan vuoden talousarvio sekä 
 toiminta- ja taloussuunnitelma ja viimeksi valmistunut tilinpäätös. 
 
 Toukokuun loppuun mennessä seurakunnalle on tilitetty kirkollisverotuloja 5,7 

prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.  
 
 Verottajan arvio kirkollisverotulojen kertymäksi kuluvalta vuodelta on n. 1,62 

milj.euroa. Talousarvioon kirkollisveroa on kirjattu 1,61 milj.euroa.  
 

Toukokuun tilityksen jälkeen kirkollisverotuloja on saatu yhteensä noin 766 000 euroa 
(48 % budjetoidusta). Tulorekisterin myötä henkilöasiakkaiden verotus siirtyi 
joustavaan valmistumiseen, joten verotus valmistuu eri verovelvollisilla eri aikaan. 
Tämän vuoksi myös ennakonpalautusten maksaminen jaksottuu tästä vuodesta 
alkaen useammalle kuukaudelle (elo-lokakuu). 
 
Kirkon virka- työehtosopimus on 2020-2022 on voimassa 28.2.2022. Solmitun 
sopimuksen perusteella vuonna 2022 palkantarkistuksiin on syytä varata noin 0,5 % 
enemmän vuoteen 2021 verrattuna eli yhteensä noin 2,5 %  
 

 Talousarviota laadittaessa on vuosittain tavoitteena tulojen ja menojen tasapaino.  
  
 Kun talousarviokehykset on hyväksytty, kirkkoneuvosto antaa tehtäväalueille ja 

toimintayksiköille talousarvion laadintaohjeen. Laadintaohjeessa annetaan aikataulu ja 
raamit, joiden puitteissa kunkin tehtäväalueen ja toimintayksikön tulee laatia 
talousarvioehdotuksensa. Lisäksi annetaan ohjeita myös toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden asettamisesta (miten tavoitteita toivotaan asetettavan ja 
miten konkreettisia niiden tulisi olla) sekä toteutumisen seurannasta ja raportoinnista 
hallintoelimille talousarviovuoden aikana.  

 
Esitys talousarvion laadintaohjeeksi on esityslistan liitteenä 1.  
 
Alustava luonnos talousarvion tuloslaskelmasta vuosille 2022-2024 tuodaan 
kokoukseen. 
 

 LAVA: Talousarviokehyksen laadinnassa otettava huomioon lapset ja lapsiperheet. 
 

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto asettaa talousarviokehykseksi toimintakulujen 
säilyttämisen kuluvan vuoden talousarvion tasossa. Toimintatuottojen 
lisäämiseen on pyrittävä kaikilla tehtäväalueilla. 

 
 Kirkkoneuvosto antaa talousarvion laadintaohjeen. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Laadintaohje on tämän pöytäkirjan liitteenä nro 2. 
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65 § 
PANKKIPALVELUTARJOUKSET 

Korko- ja pankkipalvelutarjoukset on pyydetty 8.6.2021 klo 12 mennessä Someron 
Säästöpankilta ja Lounaismaan Osuuspankilta. 
 
Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa ja tarjoukset tuodaan kokoukseen. 
Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 2. 
 
LAVA: ei välittömiä vaikutuksia 
 
KÄSITTELY: Kaisa Vasama-Kakko (yhteisöjäävi) poistui kokouksesta tämän asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto tekee pankkipalveluista sopimuksen ajalle 1.7.2021 – 

30.6.2023 edullisimman tarjouksen tehneen pankin kanssa.  
 
 Vertailulaskelma mukaan edullisemman tarjouksen on antanut Someron 

Säästöpankki. 
  
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.  
 

Vertailulaskelma pankkipalvelutarjouksista on tämän pöytäkirjan liitteenä 
nro 3. 
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66 §  
IRTAIMISTON POISTOLUETTELON HYVÄKSYMINEN 

 
Irtaimistokirjanpitoon kirjataan kiinteistöittäin ja huoneittain kaikki hankinnat, jotka 
ylittävät 100 € (alv 0%) ja joiden käyttöikä on vähintään kolme vuotta.  
 
Irtaimen käyttöomaisuuden inventaariluetteloihin merkitään vuoden aikana 
tapahtuneet irtaimiston poistot ja siirrot. Poistoluettelot tuodaan kirkkoneuvostolle 
hyväksyttäväksi vuosittain. Luettelo poistettavista esineistä (hävitysehdotus) on 
nähtävillä taloustoimistossa ja tuodaan kokoukseen.  
 
Kirkkoneuvoston nimeämät kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat suorittavat 
sisäistä valvontaa vuosittain. 
 
LAVA: ei välittömiä vaikutuksia 

 
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää poistaa hävitysehdotuksen mukaiset esineet 

irtaimistoluettelosta. 
 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 
 Poistoluettelo liitetään irtaimistokirjanpidon tositteeksi. 
 



SOMERON SEURAKUNTA   ESITYSLISTA/ 5/2021 115 
Kirkkoneuvosto   PÖYTÄKIRJA 
    9.6.2021 
 
 
 
 
 

ptk.tark. ______          ptk.tark. ______ 

67 § 
JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA KESÄ-SYYSKUUKSI 2021 
 

Jumalanpalveluselämän tehtäväalueen tavoitteisiin on toimintasuunnitelmaan kirjattu 
työkausittaisten jumalanpalvelussuunnitelmien laatiminen ja niiden vahvistaminen 
kirkkoneuvostossa. 
Kappelineuvoston tehtävänä on seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen 
hengellistä elämää sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita. 
(kappeliseurakunnan ohjesääntö (§ 12, kohta 1).    
Esitys jumalanpalvelussuunnitelmaksi perustuu työyhteisössä tehtyyn suunnitteluun 
ja kappelineuvoston esitykseen. 
 
LAVA: Suunnitelmassa on otettu huomioon lapset. Seurakunnassa aiotaan järjestää 
erityisesti lapsille ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia. 

 
Jumalanpalvelussuunnitelma kesä-syyskuu 2021 
 
 Somero klo 10 Somerniemi klo 13 

6.6. sanajumalanpalvelus sanajumalanpalvelus 

13.6. sanajumalanpalvelus messu 

20.6. messu sanajumalanpalvelus 

la 26.6. juhannus  - sanajumalanpalvelus 50 v. ripille 

päässeet 

27.6. sanajumalanpalvelus - 

4.7. messu sanajumalanpalvelus 

11.7. sanajumalanpalvelus messu 

18.7.  messu, päiväriparin konf. torikirkko, kahvit 

25.7. messu: konfirmaatio I  - 

1.8. messu: konfirmaatio III  - 

8.8. messu: konfirmaatio II  - 

10.8. kypäräkirkko klo 18  

15.8. messu messu, Somerniemeläisten 

konfirmaatio 

22.8. sanajumalanpalvelus luontokirkko Ämyrin päällä 

29.8. sanajumalanpalvelus sanajumalanpalvelus 

la 4.9. korpikirkko Häntälässä klo 18  

5.9. messu sanajumalanpalvelus 

12.9. sanajumalanpalvelus  sanajumalanpalvelus  

19.9. sanajumalanpalvelus messu 

26.9.  messu sanajumalanpalvelus 

 
  
 ESITYS khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen jumalanpalvelussuunnitelman kesä-

syyskuulle 2021. Somerniemen osalta suunnitelmaa täydennetään 
kappelineuvoston kokouksessa. 

 
 PÄÄTÖS:  Esitys hyväksyttiin. 
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68 § 
KOLEHTISUUNNITELMA KESÄ-SYYSKUUKSI 2021 

Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista 

kolehdeista (KJ 2:8).  Kirkkohallitus puolestaan määrää, mihin yleisiin tarkoituksiin 

kolehteja on päiväjumalanpalveluksissa kannettava (KL 22:2). 

Somerniemen kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan kappelineuvoston tehtävänä 

on muun muassa ”antaa kirkkoneuvostolle lausunto sen päätettävästä 

kolehtisuunnitelmasta” (§ 12, kohta 6).   

LAVA: Suunnitelmassa on otettu huomioon lapset. Seurakunnassa aiotaan kerätä 

myös heille suunnattuja kolehteja. 

 

su 6.6. 2. sunnuntai helluntaista 

 Katoavat ja katoamattomat aarteet 

Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 

00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.  

 

su 13.6. 3. sunnuntai helluntaista 

 Kutsu Jumalan valtakuntaan 

Tunturikappeleiden ja tiekirkkotoiminnan tukemiseen, tilille FI47 8000 1000 0676 87, 

viestikenttään tiekirkot 

 

su 20.6. 4. sunnuntai helluntaista 

 Kadonnut ja jälleen löytynyt 

Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja 

nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 

1203. 

 

la 26.6. Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä) 

 Tien raivaaja 

Nimikkolähetti Kari Tynkkysen työn tukemiseen Virossa Evankelisen lähetysyhdistyksen 

kautta. Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry,   FI28 5114 0220 0343 69, viestiksi 

Kolehdit Viro / Kari Tynkkynen 

 

su 27.6. 5. sunnuntai helluntaista 

 Armahtakaa! 

 Nimikkolähetti Tiina ja Karri Koistinen Etiopiassa. Lähetysyhdistys Kylväjä. 

 

su 4.7. Apostolien päivä 

 Herran palveluksessa 

 Nimikkolähetti Sari Johanna Kuittilo Jerusalem.  Suomen lähetysseura. 

 

su 11.7. 7. sunnuntai helluntaista 

 Rakkauden laki  
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Koulutus on avain oman elämän hallintaan -kolehti nuorten perus- ja ammattikoulutukseen 

Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet 

osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi  

 

su 18.7. Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä) 

 Kirkastettu Kristus 

 Ystävyysseurakunnallemme Viron Avinurmeen. 

 

su 25.7. 9. sunnuntai helluntaista 

 Totuus ja harha 

 Svenssonin lähimmäispalvelukeskuksen työn tukemiseen. 

 

su 1.8. 10. sunnuntai helluntaista  

 Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa 

Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan 

turvaaminen ja tehostaminen. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI60 

2077 1800 0621 52, viite EU-elintarviketuki. 

 

su 8.8. 11. sunnuntai helluntaista  

 Etsikkoaikoja 

Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja 

nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 

3201. 

 

su 15.8. 12. sunnuntai helluntaista 

 Itsensä tutkiminen 

Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja 

turvattomilla alueilla. Suomen Lähetyslentäjät ry - MAF Suomi, Helsinki-Malmin lentoasema, 

00700 Helsinki, FI04 5724 1120 0933 25. 

 

su 22.8. 13.sunnuntai helluntaista 

 Jeesus, parantajamme 

Teologiseen koulutukseen Kaakkois-Aasiassa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 

SLEY ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.  

 

su 29.8. 14. sunnuntai helluntaista 

 Lähimmäinen 

Kirkon diakoniarahastolle, tilille FI15 8000 1100 0602 28, viestikenttään kolehti 

 

su 5.9. 15. sunnuntai helluntaista 

 Kiitollisuus 

Hiippakunnallinen kolehti pyhiinvaellustoiminnan tukemiseen. FI47 8000 1000 0676 87 

(DABAFIHH). Maksun viestikenttään tulee kirjoittaa kolehdin käyttötarkoitus seuraavasti: 

5.9.2021 kolehti: Turku, pyhiinvaellus 

http://www.seurakuntapalvelut.fi/
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su 12.9. 16. sunnuntai helluntaista 

 Jumalan huolenpito 

Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien 

toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä 

nuorten aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI73 

2103 3800 0055 77.  

 

su 19.9. 17. sunnuntai helluntaista 

 Jeesus antaa elämän 

Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen 

satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4 A, 00810, Helsinki, FI69 1014 3000 

2126 27.  

 

su 26.9. 18. sunnuntai helluntaista 

 Kristityn vapaus 
Olemme kaikki tasa-arvoisia - kolehti sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden eteen 
tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi 

 

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto vahvistaa oheisen kolehtisuunnitelman. Somerniemen     

osalta suunnitelmaa täydennetään kappelineuvoston kokouksessa. 

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 

 
 

 

http://www.seurakuntapalvelut.fi/
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69 § 
RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA 

 
Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaisesti ohjesääntö 
edellyttää, että seurakunnassa laaditaan:  
1) rippikoulun paikallissuunnitelma  
2) rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja  
3) yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat.  
Paikallissuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sitä arvioidaan 
vähintään vuosittain. Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017 antaa ohjeet 
paikallissuunnitelman tekemiselle. Paikallissuunnitelman hyväksyy seurakunta- tai 
kirkkoneuvosto. Rippikoulujen ohjaajatiimit laativat yksittäisten rippikoulujen 
toteutussuunnitelmat edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta. 
Paikallissuunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöille ja se varmentaa 
rippikoulun laatua, nuorten tasapuolista kohtelua sekä tiedonkulkua esimerkiksi uusien 
työntekijöiden kohdalla.  

 Paikallissuunnitelmassa voi olla neljä osiota:  
- Toimintaympäristön kuvaus (esim. ikäluokkien koko, kulttuuriset lähtökohdat, 

hengelliset perinteet, muuttoliike)  

- Rippikoulun toteutuksen paikalliset periaatteet (esim. kuinka rippikoulun tavoitteet 

saavutetaan, millaisia pedagogisia käytäntöjä suositaan, miten huomioidaan isoset, 

perheet ja erilaiset oppijat, kuinka rakennetaan siltaa tyttöjen ja poikien toiminnasta 

rippikouluun ja rippikoulusta nuorisotyöhön ja aikuisuuteen, arviointi ja palaute, 

tiimityö, konfirmaatio)  

- Rippikouluun liittyvä viestintä, tiedottaminen ja markkinointi  

- Liitteet (esim. ohjesääntö, isossopimus, turvallisuusohjeistukset, paikalliset 

sopimukset)  

Someron seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma esityslistan liitteenä nro 3. 

LAVA: Paikallissuunnitelma varmentaa rippikoulun laatua ja nuorten tasapuolista 

kohtelua. 

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy Someron seurakunnan rippikoulun  
    paikallissuunnitelman.   

 

 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 

Rippikoulun paikallissuunnitelma arkistoidaan erikseen,  
arkistotunnus 6.1.1.1.  

 



SOMERON SEURAKUNTA   ESITYSLISTA/ 5/2021 120 
Kirkkoneuvosto   PÖYTÄKIRJA 
    9.6.2021 
 
 
 
 
 

ptk.tark. ______          ptk.tark. ______ 

70 § 

RIPPIKOULUTYÖN VUOSISUUNNITELMA  
 
 Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaisesti ohjesääntö 
edellyttää, että seurakunnassa laaditaan:  

 1) rippikoulun paikallissuunnitelma  
  2) rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja  
 3) yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat.  

 Vuoden aikana pidettäviä rippikouluja varten laaditaan vuosisuunnitelma, jonka 
kirkkoneuvosto vahvistaa. Vuosisuunnitelmassa näkyvät tulevan kauden 
rippikouluryhmät sekä niiden työntekijät ja keskeiset päivämäärät: aloitus, 
intensiivijakso, konfirmaatio.  

   
 Someron seurakunnan rippikoulutyön vuosisuunnitelma esityslistan liitteenä nro 4. 
 

LAVA: Vuosisuunnitelmaan sisältyvillä vaihtoehdoilla pyritään turvaamaan nuorille 
hyvä ja turvallinen rippikoulukokemus epävarmoissa ja muuttuneissa olosuhteissa. 

 
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy Someron seurakunnan rippikoulutyön  
    vuosisuunnitelman.   

 

 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 
  Rippikoulutyön vuosisuunnitelma arkistoidaan erikseen, 
  arkistotunnus 6.1.1.2. 
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71 § 
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 

 
 ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi: 
 

1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat 
 

2) talouspäällikön päätöspöytäkirjat 
 

3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjat 
  
 
 PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi: 
 

1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat 23-24/2021 Sairausloman 
myöntäminen, 25/2021 Palkkauspäätös, 26/2021 Työsuhteeseen 
ottaminen 
 

2) talouspäällikön päätöspöytäkirjoja ei ollut. 
 

3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjoja ei ollut. 
 

4) Papiston vapaa-aikasuunnitelma touko-syyskuu 2021 
 

5) Turun tuomiokapitulin hiippakuntasihteerin viranhaltijapäätös 
21.5.2021: Viranhoitomääräys pastori Sari Lahdenrannalle Someron 
seurakuntaan virkaa perustamatta ajalle 1.6. – 31.8.2021. 
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72 §  
MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 Muita asioita ei ollut. 
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73 §  
MUUTOKSENHAKUMENETTELY  
  
 ESITYS: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen 

 pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite nro 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74 § 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 
PÄÄTÖS:  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42 
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SOMERON SEURAKUNTA    Kn 9.6.2021 § 63 liite 1 
HAUTAUSMAIDEN KATSELMUS 
 
Aika: 9.6.2021 
 Somerniemi klo 15.00-15.35 ja Somerniemellä klo 16.00-16.45 
 
Läsnä: Kärki Hanna-Liisa Somero ja Somerniemi 
 Noki Katja  Somero ja Somerniemi 
 Veikkola Heikki Somero ja Somerniemi 
 Knuutila Jaakko Somero ja Somerniemi 
 Mäkinen Jouko  Somero ja Somerniemi 
 Parviainen Kirsi Somero ja Somerniemi 
 
 
Somerniemen hautausmaa: 

- Sirottelualue kunnossa ja siunattu käyttöön 30.5.2021. 
- Uurna-alue ja muistolehto ovat olleet käytössä vuoden verran; muutamat tuhkat on laskettu 

maahan.  
- Kirkkotien päällystys ajankohtainen, tarjoukset pyydetty ja työ on tarkoitus toteuttaa 

kuluvan kesän aikana. 
- Parkkialueelle on asennettu syksyllä 2020 kolme puistovalaisinta antamaan lisävaloa. 
- Osaston S01 valaistus toteutetaan tulevan syksyn aikana. Samalla kellotapuli valaistaan 

kohdevalolla. 
- Sankarihautausmaa kunnossa, kivet eivät ole vielä huollon tarpeessa. 
- Somerniemen hautausmaan alueet kaikkiaan hyvässä kunnossa tällä hetkellä, 

lähitulevaisuudessa ei ole tiedossa isoja projekteja. 
 
Someron hautausmaat:  

- Siunauskappelin pihan istutuksia uusittu kevään 2021 aikana. Hienosäätöä tehdään vielä 
havuistutuksilla ja kuorikatteella. 

- Veteraanikiven siistiminen ympäristöineen toteutetaan jossakin vaiheessa. 
- Jäteastioiden ympäristön siistiminen ja kunnostus työnalla.  
- Härkäläntien puoleisen kivimuurin istutustyöt aloitettu, työ etenee vaiheittain kohti 

seurakuntakeskusta. Samalla tarkoitus uudistaa ja siistiä sisäänkäynti sekä kunnostaa 
kiviaidan vieressä kulkeva hiekkakäytävä. 

- Sankarihautausmaan ristit pesty. Osasta ristejä alkaa maali lohkeilla irti. Huoltomaalauksia 
on tarkoitus aloitella pikaisesti.  

- Muistolehdon kivien ”levitys” suunnitteilla, jotta saadaan kaikki kivipinnat käyttöön. Samalla 
pyritään lisäämään muistokukkien laskualustoja. Muistolehdon nurmialueen 
peruskunnostus tehty keväällä 2021. 

- Arkkuhautaukset Rauhamäkeen tarkoitus aloittaa lähiaikoina, koska Hautarannan puolella 
on enää kaksi arkkupaikkaa jäljellä. 

- Uurnapaikkoja tarvitaan lisää, suunnittelu aloitettava pikaisesti.  
- Muistomerkkien kallistumisista laitettu kuulutuksia, jonka seurauksena oikaisuja tehty 

runsaasti. 
 

Someron uusi ajoleikkuri on tilattu, mutta koronan takia toimitus on viivästynyt. 
 
5-vuoden investointisuunnitelmassa on vuodelle 2022 suunniteltu uuden kaivinkoneen hankintaa. 
Pohdittavaksi jää ostetaanko kone omaksi vai rahoituksella…Tämän hetkisen koneen vuosimalli on 2008.  
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     Kn 9.6.2021 § 64 liite nro 2 

SOMERON SEURAKUNNAN TALOUSARVION 2022 SEKÄ  

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2023-2024 LAADINTAOHJE: 

 

Taloussäännön mukaisesti meno- ja tulotositteilla on samanlainen 

hyväksymismenettely ja tuloarvion alittumiselle samanlainen hallinnollinen 

käsittely kuin menoarvion ylittymiselle.  

 

Sitovuustaso on tulojen ja menojen erotus, mutta tuloarvion alittuminen 

tuodaan hallinnon käsittelyyn jo talousarviovuoden aikana, jos vastaavaa 

menoarvion alitusta ei ole odotettavissa. 

 

Keräysvarat ja muut lahjoitustuotot (ns. vapaat varat) kirjataan 

pääsääntöisesti tuloslaskelman kautta (esim. tulona tilille 364000 Rahankeräys 

tai 365000 Myyjäistuotot ja näiden rahojen käyttö luonteensa mukaisille 

menotileille esim. avustuksiin tms.). Näin järjestetyt keräykset yms. tulevat 

näkyviin tuloslaskelmaan ja tilastoituvat ko. tehtäväalueen toiminnaksi.  

 

Seurakunnan omaan käyttöön ja tiettyyn määrättyyn tarkoitukseen kerätyt ja 

korvamerkityt kolehdit ja muut keräystulot, joiden käyttötarkoitus toteutuu 

seuraavana tilikautena tai myöhemmin, kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä tulojen 

oikaisuksi ja siirtoveloiksi. 

 

Tilivuoden aikana talousarvion euromääräisen toteutumisen lisäksi myös 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan hallintoelimille. 

Ensimmäisen vuosikolmanneksen raportit toimitetaan kirkkoneuvostolle 

toukokuussa ja toisen vuosikolmanneksen raportit syyskuussa. Toisen 

vuosikolmanneksen raportit toimitetaan edelleen kirkkovaltuustolle sen syyskauden 

ensimmäiseen kokoukseen.  

  

 

Kirkkovaltuustossa hyväksytty strategia on suunnittelun pohjana. Lyhyen aikavälin 

suunnittelussa konkretisoidaan seurakunnan toiminta yksilöimällä tarvittavat 

toimenpiteet ja valitsemalla tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden 

toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi sekä osoitetaan 

toiminnan rahoitus. 

 

Toimintasuunnitelmiin asetetaan tavoitteita siinä muodossa, että niiden 

toteutumista voidaan arvioida (määrällisinä silloin kun lukuja voi soveltaa, tai 

sanallisina ja laadullisina; esim. Kehitetään xxx työtä siten, että tehdään… Pyritään 

tavoittamaan xx % ikäluokasta…. Järjestetään vähintään xx tapahtumaa….). Hyvin 

asetettu tavoite on konkreettinen, realistinen ja arvioitavissa oleva; lähtee 

seurakunnan perustehtävästä ja strategiasta; ohjaa toimintaa ja auttaa 

seurakunnan työntekijöitä tekemään ensiarvoisen tärkeitä töitä; on haasteellinen 

mutta saavutettavissa. 

 

 

Toimintasuunnitelmia laadittaessa perustoimintokuvausten sisältämää aineistoa 

voidaan hyödyntää siten, että samoja asioita ei tarvitse kirjoittaa uudestaan vaan 

viittaus perustoimintokuvaukseen riittää. Tässä yhteydessä myös 

perustoimintokuvausten ajantasaisuus tarkistetaan. 
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Suunnitelmavuoden painopisteet ja mahdolliset erityistapahtumat tai  

-hankkeet selostetaan kunkin vuoden toimintasuunnitelmassa.  

____________________________________________________________ 

 

Tiedostopalvelimella yhteiset-kansiossa on toimintasuunnitelmat 2022 –kansio, 

johon tehtäväalueiden toimintasuunnitelmaehdotukset tallennetaan. HUOM!! 

Toimintasuunnitelma laaditaan lomakkeelle, joka löytyy em. kansiosta.  

 

Budjettiesitykset tallennetaan suoraan Kipan järjestelmään, henkilöstökuluja 

lukuun ottamatta, jotka lisätään taloustoimistossa. Lukujen tulee olla 

tallennettuina viikon 40 loppuun mennessä. 

 

Talousarvion laadinnasta ja budjettilukujen tallentamisesta annetaan henkilöstölle 

ohjeistusta. 

 

Sisäisten toimitilapalveluiden (emäntä- ja vahtimestaripalvelut) hinnoittelu uudistui 

vuoden 2015 alussa. Tarjoiluhinnaston mukaiset tuotteet ovat pakattuina 

keittiössä, josta ne ovat noudettavissa tarjoilutilausten mukaisesti (määrä, 

ajankohta). Erikseen hinnoiteltuja lisäpalveluita (kattaminen, tarjoilu, tiskaus ja 

siivous) voidaan myös tilata tarpeen mukaan.  

 

13. lokakuuta pidetään kirkkoneuvoston valmistelutyöryhmän ja työalasta 

vastaavien viranhaltijoiden (Jouko Mäkinen, Olli Salomäenpää ja Kira Knuutila) 

kesken ”budjettiriihi” jossa paneudutaan talousarvion laadinnan ajankohtaisiin 

haasteisiin.  

 

Sisäisiä vuokra- ja vyörytyskuluja ei ole laskettu budjettiin, koska ne eivät ole 

talousarviossa sitovia eriä.  

 

Suunnitelmavuosille 2023-2024 arvioitavat määrärahamuutokset (muut kuin 

palkkojen sopimuksen mukaiset korotukset) KIRJOITETAAN 

suunnitelmalomakkeelle. Esim. ei sanota, että määrärahat ovat edellisvuoden 

mukaiset vaan ilmaistaan, mitä euromääräistä vaikutusta jollakin uudella 

tai päättyvällä toiminnolla tai erilaisella toteuttamistavalla on. 

Taloustoimistossa kerätään näiden tietojen pohjalta kolmivuotiskauden 

suunnitelmataulukko. 

 

Kirkkoneuvosto asettaa talousarviokehykseksi toimintakulujen 

säilyttämisen kuluvan vuoden talousarvion tasossa. 

 

Toimintatuottojen lisäämiseen on pyrittävä kaikilla tehtäväalueilla. 

 

Lopullisten talousarvioesityksien ja toimintasuunnitelmien (tiedostoina) tulee olla 

valmiina viikon 40 loppuun mennessä, jotta budjettiriihessä 13.10. voidaan 

tarkastella kokonaistilannetta. 

 

Esitykset henkilöstön koulutussuunnitelmaan kirkkoherralle viimeistään 

budjettiriihen jälkeen lokakuun loppuun mennessä 

(koulutussuunnitelmalomake samassa kansiossa, toimintasuunnitelmat 2022). 

 

9.6.2021 

Kirkkoneuvosto 
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    Kn 9.6.2021 § 65 liite nro 3 

   

PANKKIPALVELUJEN TARJOUSTEN VERTAILU 8.6.2021 

      LOUNAISMAAN OSUUSPANKKI 
  

   

a hinta kpl yhteensä 

Yritystilin käyttömaksu/kk 1,600 2 3,20 

Saapuva viitesuoritus 0,112 100 11,20 

Saapuva viestisuoritus 0,448 3 1,34 

Lähtevä viitesuoritus 0,080 150 12,00 

Lähtevä viestisuoritus 0,160 10 1,60 

Lähtevä toistuvaissuoritus  0,168 40 6,72 

Aineiston käsittely 
 

0,480 60 28,80 

Konekielinen tiliote   0,720 28 20,16 

YHTEENSÄ: 
   

85,02 

Setelitilitys/kpl 
 

2,48 8 19,84 

Setelitilityksen setelit 0,02 40 0,80 

Kolikkotilitykset/kpl 
 

2,88 8 23,04 

Kolikkotilityksen kolikot 1,80 % 300 5,40 

YHTEENSÄ: 
   

134,10 

0-500 000 €, korko kiinteä 0,00% 
  Päivän saldo yli 500 000 € korko on Euroopan keskuspankin talletuskorko, 7.6.2021 -0,50% 

      SOMERON SÄÄSTÖPANKKI 
  

   

a hinta kpl yhteensä 

Kiinteä kuukausimaksu 80 1 80 

YHTEENSÄ: 
   

80 
Korko kiinteä 0% 

    

      Tarjoukset avattu/tulostettu 8.6.2021 klo 12.00 taloustoimistossa 

      

      ________________________ ________________________ 

Nina Siikjärvi 
  

Kirsi Parviainen 
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 Liite nro 4 

Someron seurakunta 

Kirkkoneuvosto  

9.6.2021 § 73 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA 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:   

59-62, 64, 71-74 

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:  

63, 65-70 

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. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon 

virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä 

oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on 

oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on 

jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai 

sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti). 

 
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran 

toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti). 
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3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee 

toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta; 

 
4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun 

toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti); 

 
5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot 

Hankintaa koskevista seuraavista 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 laskettuna 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).   
 

Pöytäkirjan pykälät:  

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 
 
Someron seurakunta, kirkkoneuvosto 
Käyntiosoite: Härkäläntie 1, 31400 Somero 
Postiosoite: Härkäläntie 1, 31400 Somero 

Sähköposti: somero.seurakunta@evl.fi 
 
Pöytäkirjan pykälät:  
 
63, 65-70 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.  
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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen 
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

mailto:somero.seurakunta@evl.fi
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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.  

 
4 VALITUSOSOITUS  
 
4  a 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 

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  

Kirkollisvalitus alistusasiassa 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku 
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku 

Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi 
 
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki 
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki 
Telekopio: 09 1802 350 

Sähköposti: kirkkohallitus@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 aikana 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.  

mailto:turku.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
mailto:turku.tuomiokapituli@evl.fi
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5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN 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 

– vaatimusten 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 päätöksensä 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.  
 

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 
vastaanottolaitteessa 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 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


