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1/2020

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo,
24.6.2020 klo 18 Ivalon kirkon seurakuntasalissa.
Davvi-Lappi searvegoddeovttastumi oktasaš girkostivrra čoahkkin dollojuvvo, juos Ipmil sálle,
24.6.2020 dmu 18 Avvila girku searvegoddesáles.
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Aika
Paikka:
Läsnä:

24.6.2020 klo 18.00–19.23
Ivalon kirkon seurakuntasali
12 valtuutettua oheisen nimenhuutolistan mukaan
Tuomo Huusko, Inarin kirkkoherra
Päivi Aikasalo, Utsjoen kirkkoherra
Katja Kiviniemi, talouspäällikkö
Mauno Hepola, pöytäkirjan pitäjä

1§

KOKOUKSEN AVAUS

Sivu 2

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous aloitetaan hartaudella. Hartauden piti kirkkoherra
Tuomo Huusko. Virsi 926 kolmella kielellä.
2§

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
KL 11:11
Toimielimiin sovellettavat säännökset
Yhteiseen kirkkovaltuustoon, yhteiseen kirkkoneuvostoon ja seurakuntayhtymän
johtokuntaan sekä asioiden käsittelyyn näissä toimielimissä sovelletaan, mitä
vastaavasti kirkkovaltuustosta, kirkkoneuvostosta ja seurakunnan johtokunnasta
sekä asioiden käsittelemisestä niissä säädetään tai määrätään, jollei tästä laista
tai kirkkojärjestyksestä muuta johdu. (KL 11:11)
KJ 8:5,1-2:
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen
antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin
valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta
sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsu on postitettu 17.6.2020 ja julkipantu sekä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle Ivalossa että Utsjoen seurakunnan ilmoitustaululle 17.6.2020
Asioiden esityslista liitteineen on postitettu 17.6.2020. Kokouksen pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä 25.6. -25.7.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikana
kirkkoherranvirastossa ja Utsjoen seurakuntakodilla. Nähtävänä oloa koskeva
ilmoitus pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Utsjoen seurakunnan
ilmoitustaululla 25.6. -25.7.2020.
PÄÄTÖSESITYS: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
suorittaa nimenhuudon sekä toteaa estyneet ja kutsuu
varajäsenet estyneiden tilalle. Valtuutettujen ja
varavaltuutettujen lukumäärän perusteella todetaan kokouksen
päätösvaltaisuus.
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi, suoritti
nimenhuudon sekä totesi estyneet valtuutetut ja kutsui heille varajäsenet
seuraavasti:
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Poissa:
Varalle:
Maarit Harjunen
Eeva Harmanen
Jouni Jomppanen
Tiitu Kemppainen
Hannele Kukkala
Osmo Niittyvuopio
Pekka Roinesalo
Henna Tervaniemi
Kerttu Valle-Leukkunen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3§

PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA
PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua
tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja
tarkistetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja on ilmoitettu
pidettävän yleisesti nähtävänä 25.6. -25.7.2020
kirkkoherranviraston aukioloaikana Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymän kirkkoherranvirastossa sekä Utsjoen
seurakunnan ilmoitustaululla. Pöytäkirjantarkistajat toimivat
myös ääntenlaskijoina.
Tarkastusvuoro on aakkosjärjestyksen mukaan seuraavilla:
Hilma Mustonen ja Osmo Niittyvuopio.
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilma Mustonen ja Jouni Esa Nousuniemi.

4§

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA
TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019

YKN 2/2020 25032020/6§
Vuosi 2019 oli Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän toinen toimintavuosi. Toisena
toimintavuonna seurakuntayhtymän toiminta on alkanut vakiintua. Inarin ja Utsjoen
seurakuntien luottamushenkilöiden yhteistyö seurakuntayhtymän hallintoelimissä,
niin yhteisessä kirkkoneuvostossa kuin yhteisessä kirkkovaltuustossakin, on ollut
hyvää, luontevaa ja avoimen keskustelevaa. Tämä on ollut erittäin myönteinen asia,
joka auttaa kohtaamaan ja ratkaisemaan haasteita. Seurakuntayhtymän keskeisiä
tehtäviä on huolehtia taloudesta ja kiinteistöistä. Nämä luovat edellytykset
seurakuntien toiminnalle. Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä, niin kuin lukuisat
muutkin seurakuntayhtymät ja seurakunnat, on suurten kiinteistöhaasteiden edessä.
Kiinteistöhaasteissa on kyse kiinteistömassan ja kiinteistökulujen suuruudesta,
kiinteistöjen huonosta kunnosta ja siitä johtuvasta jatkuvasta korjausvelan kasvusta
sekä verotulokertymän pienenemisestä seurakuntien jäsenmäärien vähentyessä.
Nämä ovat myös Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän haasteita. Vuonna 2019 Inarin ja
Utsjoen seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä väheni 1,84 prosenttia. Tämä suunta
on tilastohistorian ja ennusteiden valossa jatkuva kehitys niin meillä kuin koko
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kirkossakin. Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä on tehnyt hyvää yhteistyötä
kirkkohallituksen kanssa vuonna 2019 etsiessään yhteistyössä linjauksia
kiinteistöhaasteiden ratkaisemiseksi. Suunnitelmien toteuttaminen alkaa vuosina
2020-2021.
Seurakuntatyötä molemmissa seurakunnissa tehdään oman seurakunnallisen
omaleimaisuuden pohjalta ja sen puitteissa. Seurakuntatyötä on kehitetty ja pyritään
jatkuvasti kehittämään toimintaympäristön muutoksia ja niiden asettamia haasteita
seuraten. Esimerkiksi sisäistä ja ulkoista viestintää on kehitetty ja pyritään jatkuvasti
kehittämään. Sekä Inarin, että Utsjoen seurakunnat lähtivät mukaan Kohdataanhankkeeseen vuonna 2019. Hankkeessa Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ja
kahdeksan pohjoissuomalaista seurakuntaa kehittävät yhdessä seurakuntien
työkulttuuria ja toimintatapoja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.
Hankkeen tavoitteena on lisätä seurakuntien työntekijöiden ja johdon osaamista
osuvan, vaikuttavan ja seurakuntalaisia osallistavan toiminnan rakentamiseen. Hanke
jatkuu vuoteen 2021 asti.
Kirkollisverokertymä oli 1.364.201 euroa (1.415.662 euroa vuonna 2018). Vuoteen
2018 verrattuna kirkollisverotulot laskivat 51.461 euroa (3,77 %). Kirkollisveron
kertymä oli 6,52 % talousarviossa arvioitua pienempi. Kirkolliskokouksen
vahvistama valtionrahoitus-osuus Pohjois-Lapin seurakuntayhtymälle oli 154.476
euroa vuonna 2019.
Vuonna 2019 seurakuntayhtymän verotulot ja valtionrahoitusosuus olivat 95.180
euroa tai 5,89 % ennustettua pienemmät, kaiken kaikkiaan 1.518.677 euroa.
Vuoden 2019 tilinpäätös on 18.262 euroa alijäämäinen. Alijäämä kirjataan oman
pääoman ylijäämä/alijäämätilille.
Talousarvion mukaan vuoden 2019 odotettiin olevan 42.377 euroa alijäämäinen.
Vuoden 2019 tilikauden toimintatuotot olivat 512.700 euroa, ollen reilut 20.000
euroa edellisvuotta pienemmät. Toimintakulut olivat 1.882.448 euroa, 15.056 euroa
suuremmat kuin vuonna 2018. Poistojen osuus oli 74.344 euroa.
Talousarvio alittui koko seurakuntayhtymätasolla 24.114 euroa.
Pääluokkatasoisia talousarvion ylityksiä vuonna 2019 muodostui.
Hallinnon kustannukset ylittyivät 1.213 euroa. Rajaseututyön korvausten
kirjauskäytäntöä muutettiin vuonna 2019 siirtäen ne kaikki Utsjoen
seurakunnalliselle toiminnalle. Hallinnon toimintatuotot olivat siten noin 8.000 euroa
pienemmät kuin arvioitu.
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Hautaustoimen ylitys oli 2.428 euroa. Hautausmaiden korjaus- ja huoltotarvikkeet
sekä koneet ja laitteet ylittivät arvioidun.
Kiinteistötoimen ylitys oli 52.836 euroa. Henkilöstökuluissa jaksotetut ja sijaisten
palkat ylittyivät 10.000 euroa. Siivouspalvelut olivat 19.000 euroa enemmän sekä
lämmitys- ja sähkökustannukset olivat 25.000 euroa enemmän kuin arvioitu.
Inarin seurakunnallisen työn 2 pääluokka pysyi hyvin arvioidussa alittaen
talousarvion 74.685 euron verran.
Utsjoen seurakunnallisen työn 2 pääluokka alitti talousarvion 118.026 euroa.
PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1) allekirjoittaa Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän vuoden 2019
tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen hyväksymistä,
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymän alijäämä 18.262 euroa vuodelta 2019
kirjataan oman pääoman ylijäämään/alijäämään.
PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.
YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
YKN 4/2020 24062020/8§

TILI- JA VASTUUVAPAUS

Keväisessä kokouksessa tilinpäätöksen käsittelyssä esitys valtuustolle jäi
puutteelliseksi, sillä siinä ei puhuta vastuuvapaudesta mitään.
PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että tili- ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.
YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE.
PÄÄTÖS:

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti samalla
yksimielisesti hyväksyen tilintarkastuskertomuksessa mainitun kiinteistötoimen
ylityksen.
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POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN
KIRKOLLISVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021

YKN 1/2020 270220 6§
Kirkkolaki 15:2: ”Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan,
seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa.
Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi
tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella.”
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymällä on useita kiinteistö- ja
kiinteistökehityshankkeita, joiden suunnittelu ja toteutus alkaa vuosina 2020-2021 ja
jotka kestävät useita vuosia. Ensimmäisinä aloitetaan Ivalon hautausmaan
laajennusosan suunnittelu ja toteutus sekä Utsjoen kirkon lämmitysjärjestelmän
muutosprojekti. Tulossa ovat myös Ivalon kirkon rakennetutkimukset, kirkon
peruskorjaustarpeen ja laajuuden selvittäminen, perus- tai muu korjaus sekä kirkon
monikäyttömahdollisuuksien selvittäminen toimisto ym. tilojen sijoittamiseksi
kirkkorakennukseen. Mahdollisina kiinteistökehityshankkeina tutkitaan Ivalon
kirkkoherranviraston, Inarin seurakuntatalon ja Pajakosken leirikeskuksen aluetta.
Mahdollisten kiinteistökehityshankkeiden toteutumisen odotetaan tuovan säästöjä
tulevaisuudessa. Hankkeisiin joudutaan kilpailuttamaan tarvittavia asiantuntija- ja
konsulttipalveluja.
Edellä mainitut hankkeet tuovat rahoitushaasteita. Seurakuntayhtymä joutuu
rahoittamaan kiinteistöhankkeita lainarahalla, ja tämä osaltaan aiheuttaa painetta
kirkollisveroprosentin nostoon. Seurakuntayhtymän talous ei pysy tasapainossa
jatkossa nykyisellä 1.75 prosentin kirkollisverotasolla.
Edellä mainituista syistä talouden tasapainon turvaamiseksi vuonna 2021 PohjoisLapin seurakuntayhtymä joutuu nostamaan kirkollisveroprosenttia.
PÄÄTÖSESITYS Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentiksi
vuodelle 2021 määrätään 1,90.
PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.
YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:
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Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
6§

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖHANKKEET

YKN 4/2020 240620/6§
POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖHANKKEET

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymässä on tullut ajankohtaiseksi tehdä
kiinteistöhankkeita ja mahdollisesti kiinteistökehityshankkeita sekä kiinteistöjen
huonon kunnon takia että kiinteistökustannusten vähentämiseksi pysyvästi pitkällä
tähtäimellä. Ivalon hautausmaan laajentaminen kuuluu ajankohtaisiin
kiinteistöhankkeisiin.
Perustehtävät
1. Utsjoen kirkon lämmitysjärjestelmän ja pappilan lämmitysjärjestelmän muutos
hiilineutraaliksi sekä Utsjoen kirkon osittaisen peruskorjaus
2. Ivalon hautausmaan laajennusosan suunnittelu ja rakentaminen
3. Ivalon kirkon rakennetutkimukset ja peruskorjauksen kustannusarvio
Perustehtävien kustannusarvio annetaan suullisesti kokouksessa. Kustannusarvio
sisältää rakennuttajakonsultin ja muiden suunnittelijoiden kustannukset. Kukin hanke
kilpailutetaan erikseen ja niistä tehdään päätökset erikseen vaiheittain. Kun
urakkatarjoukset, jotka vastaavat tilaajan näkemystä hankkeen hinnasta, saapuvat ja
valitaan mahdollinen voittaja, urakan hinta tulee julkiseksi.
Mahdollisesti tulevien hankkeiden optioista (Inarin srk-talon alue,
kirkkoherranviraston alue, Pajakosken alue ja Utsjoen srk-talon alue ja
ilmastointilaite) keskustellaan kokouksessa.
PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä tekee
kiinteistöhankkeiden perustehtävät.
PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.
YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ________/________
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POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN
RAKENNUTTAJAKONSULTTI

YKN 4/2020 240620/7§
YKN 3/2020 130320/6 § RAKENNUTTAJAKONSULTIN KILPAILUTUS

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä tarvitsee rakennuttajakonsultin palveluja tulevia
kiinteistöhankkeita varten. Tarjouspyyntö jaetaan kokouksessa.
PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että rakennuttajakonsultin
kilpailutus tehdään tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.
PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että se
valtuuttaa kirkkoherra Tuomo Huuskon ja talouspäällikkö
Katja Kiviniemen kilpailuttamaan rakennuttajakonsultin
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, tarpeellisin
täydennyksin.

KÄSITTELY 24.6.2020

Rakennuttajakonsultin kilpailutus oli ensimmäisessä vaiheessa hinta- ja laatukilpailu
ja toisessa vaiheessa neuvottelumenettely. Ensimmäisen vaiheen hintatarjoukset
jäävät voimaan. Hankinnan arvo jäi alle kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyyntö
lähetettiin kuudelle taholle, tarjouksia tuli viisi kappaletta. Ensimmäisen vaiheen
hankinnan kuvaus näkyy tarjousten avauspöytäkirjassa. Hinta-laatu -kilpailun
perusteella kutsutiin muutama tarjoaja Teams-neuvottelumenettelyyn. Neuvottelujen
jälkeen lähetettiin tarjoajille rakennuttamista koskeva tehtävä. Toisen vaiheen
tuloksista kerrotaan kokouksessa. Tarjousten ja tehtävän perusteella valittiin
tarjouskilpailun voittaja esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Tarjousten ensimmäisen vaiheen ratkaisevan lausekkeen pisteet vaihtelivat 49 ja 61
välillä, kun maksimissaan pisteitä oli mahdollista saada 90.
PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän
kiinteistöhankkeisiin valitaan rakennuttajakonsultiksi
kaksivaiheisessa tarjouskilpailussa parhaiten menestynyt yritys
Rakennuttajan Laskentavoima Oy. Tämä yritys osoittautui
parhaimmaksi kilpailutuksen kaikissa vaiheissa.
PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.
YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ________/________
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.
Ivalossa 24. kesäkuuta 2020

Anneli Kuhmonen
puheenjohtaja

Mauno Hepola
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja
päätöksiä. Tarkistuksen osoitukseksi olemme merkinneet sivut nimikirjaimin
Ivalossa 24. kesäkuuta 2020

Hilma Mustonen
pöytäkirjantarkastaja

Jouni Esa Nousuniemi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja Utsjoen
seurakuntatalolla 25.6.–25.7.2020 ja sitä koskeva ilmoitus on ollut nähtävillä
kirkkoherranviraston ja Utsjoen seurakunnan ilmoitustauluilla 25.6.–25.7.2020.
Mauno Hepola, ilmoitustaulun hoitaja

VALITUSOSOITUS
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 24.6.2020

Pykälä 9

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn
valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
ValitusKirkollis- ja hallintovalitukset
viranomainen
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
ja valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus , PL 189 (Isokatu 4), 90101 OULU
fax 029 56 42841, puh 029 56 42800,sähköposti oulu.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 4–7
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, PL 85 (Ojakatu 1),
90101 OULU, fax (08) 5358 533
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
• Pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
• Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

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

Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ajan laskeminen 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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty
julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai
Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
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.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa
ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 2018-2022 NIMENHUUTOLISTA
Kirkkovaltuuston jäsen

läsnä/ei/
varajäsen

lista

Laila Aikio

läsnä

Lähellä Sinua

Väinö Guttorm

läsnä

Yhteisen hyväksi

Maarit-Sofia Harjunen

poissa

Yhteisen hyväksi

Eeva Harmanen

poissa

Yhdistynyt srk

Ritva Hirvelä
Jouni Ilmari Jomppanen

poissa

Lähellä Sinua

Tiitu Kemppainen

poissa

SDP
Lähellä Sinua

läsnä

Hannele Kukkala

poissa

Rauhanyhdistys

Ilmari Laiti

läsnä

Lähellä Sinua

Marketta Lehtola

läsnä

Lähellä Sinua

Hilma Mustonen

läsnä

Lähellä Sinua

Osmo Niittyvuopio

poissa

Yhteisen hyväksi

Jouni Esa Nousuniemi

läsnä

Yhteisen hyväksi

Aslak Pekkala

läsnä

Rauhanyhdistys

Pekka Roinesalo

poissa

Kari Tammela

Äänestykset
(jaa, ei)

Lähellä Sinua

läsnä

Anneli Kuhmonen

pvm 24.6.2020

Yhdistynyt srk
SDP

läsnä

Henna Tervaniemi

poissa

Lähellä Sinua

Kerttu Valle-Leukkunen

poissa

Lähellä Sinua

Aarre Vilponen

läsnä

Lähellä Sinua

Marketta Vuolab

läsnä

Yhteisen hyväksi

VARAJÄSENET
Lähellä Sinua
ei varajäseniä

Rauhanyhdistys
ei varajäseniä

SDP
Kaisa Tanhua
Pertti Kangasniemi

Yhdistynyt srk
Satu Yliluoma
Rainer Siirtola
Markku Harri

Yhteisen hyväksi
Tarja Halonen
Paulus Keskitalo
Veikko Guttorm
Ursula Waltari
Kirsti Guttorm
Maiju Seppänen

