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AIKA

Keskiviikko 29.6.2016 klo 16.30 – 17.25

KOKOUSPAIKKA

Lieksan seurakuntatalo

LÄSNÄ

Heli Melanen, vs.khra, pj
Matti Hokkanen
Tiina Ihalainen
Maija Ikonen
Marja Kettunen
Ahti Kiiskinen
Heli Kilpeläinen
Leena Kokkonen, vpj
Matti Ponkilainen
Seppo Pulkkinen
Mirjami Turunen

POISSA

MUUT LÄSNÄOLLEET

Tero Kiiskinen, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3)
Pentti Tapanen, talouspäällikkö (OS 7 §)

ASIAT

68 – 83

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Heli Melanen, vs.khra
puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten
mukaiseksi.

Pentti Tapanen
sihteeri

Lieksassa 1.7.2016

Seppo Pulkkinen

NÄHTÄVILLÄOLOTODISTUS

Mirjami Turunen
§§:t 68-76 ja 78-83

Matti Hokkanen
§:n 77 osalta

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4. – 18.7.2016.

Heli Melanen
vs. kirkkoherra
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 1. – 18.7.2016

Seija Hermiö
toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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68 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen Heli Kilpeläinen pitää alkuhartauden.
Päätös:

Puheenjohtaja Heli Melanen avasi kokouksen ja Heli Kilpeläinen piti alkuhartauden, jonka lopuksi virsi 135.

69 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.
Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin 13.4.2016 jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä seurakunnan talouspäälliköllä on kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Puheenjohtaja voi
kutsua kirkkoneuvoston kokoukseen kuultavaksi seurakunnan viranhaltijan tai muun
asiantuntija. (Ohjesääntö 7 §).
Päätösehdotus (pj):

Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

70 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin
päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 §).
Päätösehdotus (pj):

Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Valittiin Seppo Pulkkinen ja Mirjami Turunen.

71 §
ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Päätösehdotus (pj):

Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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72 §
RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan
ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden
kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta
viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. Kirkkoneuvosto määrää miten päätös
on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle
viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon.
KL 10:5; KJ 9:5
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätökset 2016:
12: Lieksan kirkon oppaiden palkkaaminen ajalle 6.6.-31.7.2016.
13: Avoinna olevan Lieksan seurakunnan II kanttorinviran hoitaminen ajalla 1.6.30.11.2016.
14: Diakonissa Merja Nuutisen vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 5.7.-31.12.2016.
15: Lieksan seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen vuosijuhliin ja –kokouksiin.
16: Lieksan seurakunnan rippikoulun Opisto 2 ja Opisto 3 yövalvoja.
Talouspäällikön päätökset 2016:
6: Metsästysvuokrasopimuksen tekeminen Haralan Erä ry:n kanssa (sopimuksen jatkaminen).
7: Hautausmaanhoitajan palkkaaminen 1.5.-31.10.2016 väliseksi ajaksi.
8: Päätös urakoitsijasta Nurmijärven kirkon vesikaton uusimiseksi.
9: Työloman myöntäminen sairauden vuoksi.
Metsäpäällikön päätökset 2016:
2: Leimikoiden myynti Metsä Groupille tarjouksen perusteella.
Päätösehdotus (pj):

Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

kirkkoherra Lea El Bardi
0400 991 653
lea.elbardi@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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73 §
URAKOITSIJAN VALINTA NURMIJÄRVEN TYÖKESKUKSEN ULKOMAALAUSURAKKAAN
Kuluvan vuoden talousarviossa on varauduttu Nurmijärven työkeskuksen ulkomaalauksen uusimiseen. Tarjouspyynnön mukaan urakka tulee toteuttaa kesän 2016 aikana. Insinööri Heikki Koistisen ja talouspäällikön laatima urakkatarjouspyyntö maalausurakasta lähetettiin kolmelle (3) urakoitsijalle 10.6.2016. Tarjousten viimeinen
jättöpäivä on maanantaina 27.6.2016 klo 12.00. Tarjouspyyntö ja tarjousten
avauspöytäkirja jaetaan kokouksessa.

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää valita Nurmijärven kirkon ulkomaalausurakkaan
Maalaus- ja tasoitetyöt Pehkonen Ky:n.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Maalaus- ja tasoitetyöt Pehkonen Ky

Lisätietoja:

talouspäällikkö Pentti Tapanen
0400 209 930
pentti.tapanen@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA

5/2016

5 (15)

29.6.2016
74 §
14. D PERINNEYHDISTYKSEN ANOMUS KIRKON TILOJEN KÄYTÖSTÄ KORVAUKSETTA
14. D Perinneyhdistys ry:n Lieksan paikallisosasto on lähettänyt seurakuntaan anomuksen kirkon tilojen korvauksettomasta käytöstä vuoden 2017 syyskuun alussa toteutettavan perinneviikon aikana:

Perinneviikko on yksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemaan liittyvä tapahtuma,
joka on suunnattu erityisesti nuorille.
Päätösehdotus (pj):

Kirkkoneuvosto antaa 14. D Perinneyhdistys ry:lle kirkon tilat anomuksen
mukaisesti korvauksetta käyttöön la 2.9. ja su 3.9.2017.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

kirkkoherra Lea El Bardi
0400 991 653
lea.elbardi@evl.fi
talouspäällikkö Pentti Tapanen
0400 209 930
pentti.tapanen@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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75 §
SEURAKUNNAN METSÄSTYSALUEITA METSÄSTYSKAUTENA 1.8.2016 – 31.7.2017 KOSKEVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN Liite 1
Seurakunnan riistataloussuunnitelman mukaan metsästysluvat ja –osoitukset myöntää talouspäällikkö kirkkoneuvoston vahvistamin ehdoin. Suunnitelmassa annetaan
talouspäällikölle valtuudet päättää metsästysoikeuksien vuokraamisesta enintään
viideksi vuodeksi. Uuden luvan antamisen ehtona on saalisilmoituksen ja/tai valvontaraportin palauttaminen.
Päätösehdotus (tp):

Esitän, että kirkkoneuvosto
1. vahvistaa saaliskiintiöt, kiintiöpisteet ja metsästysmaksut kaudeksi
1.8.2016 – 31.7.2017 oheisen liitteen mukaisesti;
2. antaa metsäpäällikölle luvan myöntää majavan metsästysoikeuden
Lukkarilan, Pappilan ja Rauhalan tiloille. Muiden tilojen osalta majavan metsästysoikeus kuuluu metsästysoikeuden haltijalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Taloustoimisto
Metsäpäällikkö

Lisätietoja:

talouspäällikkö Pentti Tapanen
0400 209 930
pentti.tapanen@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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76 §
ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN
PÄIVITTÄMISESTÄ JA KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA VUODEN 2017 ALUSTA LUKIEN Liite 2
Lieksan seurakunnan kirkkovaltuuston nykyinen työjärjestys on hyväksytty käyttöönotettavaksi 1.1.1999 alusta. Käytössä olevaan työjärjestykseen on otettu lainauksia
kirkkolaista, -järjestyksestä ja vaalijärjestyksestä. Kirkkolakiin, kirkkojärjestykseen ja
kirkon vaalijärjestykseen on tullut vuosien aikana useita muutoksia, jotka edellyttävät
myös työjärjestyksen päivittämistä. Liitteenä olevassa työjärjestyksen päivitysversiossa on samaan tapaan viitteitä ja suoria lainauksia voimassaolevista lakiteksteistä.
Koska lakitekstit muuttuvat joskus hyvinkin lyhyellä aikajänteellä, saattaisi olla tarkoituksenmukaista jättää suorat lainaukset pois ja viitata ainoastaan työjärjestyksen
asiakohtaan liittyviin kirkkolain, -järjestyksen ja vaalijärjestyksen lukuihin, pykäliin ja
momentteihin.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen, että se hyväksyisi Lieksan seurakunnan kirkkovaltuuston päivitetyn työjärjestyksen käyttöönotettavaksi vuoden 2017 alusta lukien siten muutettuna, että siitä jätetään lakitekstit pois ja viitteenä käytetään luku-, pykälä- ja momenttiviitteitä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

kirkkoherra Lea El Bardi
0400 991 653
lea.elbardi@evl.fi
talouspäällikkö Pentti Tapanen
0400 209 930
pentti.tapanen@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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77 §
ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE TURULAN TILALLA OLEVAN KESÄMÖKKITONTIN 1.8 MYYNNISTÄ
Turula –tilalla, RN:o 13:81, kiinteistötunnus 422-430-0013-0081, sijaitsevasta kesämökkitontista nro 1.8 on vuokralainen Pekka Kärkkäinen tehnyt 4.5.2016 päivätyn
ostotarjouksen Pekka Turusen hoitotoimikunnalle. Tontista on voimassaoleva vuokrasopimus, joka päättyy 30.4.2018. sisältyy Rauhala-Lukkarila rantakaavaan Turula
13:81. Tonttiin kohdistuu tierasite.
________________
Pekka Turusen lahjoitusomaisuuden hoitotoimikunta 15.5.2016:
Pekka Kärkkäinen ja lapset Tarja Kärkkäinen, Jonna Kärkkäinen sekä Henri Kärkkäinen ovat jättäneet ostotarjouksen kesämökkitontista 422-430-13-81 numero 1.8.
Tontti sijaitsee Viekijärven rannalla Turulan tilalla, Kärkkäisillä on kyseisellä tontilla
kesämökki, sauna ja aitta. Tontti on tällä hetkellä vuokralla.
Ostotarjous on 11.000 euroa ja tonttiin kohdistuu tierasite.
PT-htmk:

Päätettiin hyväksyä Pekka, Tarja, Jonna ja Henri Kärkkäisen ostotarjous
kyseisestä tontista 11.000 euroa.
Esitetään kirkkoneuvostolle myyntipäätöksen tekemistä. Hyväksytään,
että kauppakirjan laatii ja allekirjoittaa taloustoimisto.

_________________
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen kesämökkitontin myynnistä Pekka Turusen hoitotoimikunnan päätöksen mukaisesti Pekka,
Tarja, Jonna ja Henri Kärkkäiselle 11.000,00 euron hinnalla.
Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan jäsenet Maija Ikonen,
Mirjami Turunen ja Ahti Kiiskinen eivät ottaneet osaa asian käsittelyyn.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tämän asiakohdan osalta pöytäkirjatarkastajaksi valittiin Matti Hokkanen.

Tiedoksi:

Pekka Kärkkäinen
Pekka Turusen rahaston hoitotoimikunta
Metsäpäällikkö
Taloustoimisto

Lisätietoja

talouspäällikkö Pentti Tapanen
0400 209 930
pentti.tapanen@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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78 §
ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE NURMEKSEN KAUPUNGIN ALUEELLA OLEVAN METSÄTILAN MYYNNISTÄ
Lieksan seurakunnan nettisivuilla on ollut seuraava metsäpäällikkö Heikki Nevalaisen
laatima ilmoitus seurakunnalla myytävinä olevista metsätiloista Nurmeksen kaupungin
alueella:
MYYTÄVÄNÄ METSÄTILAKIINTEISTÖT: www.lieksanseurakunta.fi/kiinteistötoimi/metsätalous
1. Koivula 541-411-53-9 pinta-ala 3,3 ha, lähtöhinta 12000 euroa
2. Peltola 541-411-126-36 palsta 0 pinta-ala 11,2 ha , lähtöhinta 30000 euroa
3. Ollinsalo 541-409-37-1 pinta-ala 12,3 ha, lähtöhinta 26000 euroa

Oheisista liitetiedostoista löytyvät tarkemmat tiedot tiloista ja tilojen kartat. Suljetut
kirjalliset tarjoukset pyydetään jättämään 18.5.2016 klo 12:00 mennessä osoitteella:
Lieksan seurakunta, Mönninkatu 13, 81700 Lieksa. Kuoreen merkintä ”Metsätilat tarjous”. Tarvittaessa tarkempia tietoja antaa metsäpäällikkö Heikki Nevalainen,
0400199810. Myyjä pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
Koivulan tila, josta nyt on saatu tarjous sekä Peltolan tila ovat Nurmeksen keskustasta noin 10 kilometriä koilliseen. Myytäviä tiloja on ollut tarjolla kolme (3) kappaletta.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kiinteistöyhtymä Pasi ja Petri Meriläisen puolesta Petri Meriläisen tekemän tarjouksen
Koivula –tilasta, kiinteistötunnus 541-411-53-9, kaksitoistatuhattayksitoista
(12.011,00) euroa.
Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Petri Meriläinen
Metsäpäällikkö Heikki Nevalainen

Lisätietoja:

talouspäällikkö Pentti Tapanen
0400 - 209 930
pentti.tapanen@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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79 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei ollut.

80 §
JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
Ei ollut.

81 §
ILMOITUSASIAT
Luottamushenkilöllä on oikeus saada viranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen
asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. KL 25:8.
Puheenjohtaja:

Esitän, että seuraavat asiat saatetaan tiedoksi:
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2016:
9: Kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirkon vaalijärjestys ja kirkon säädöskokoelma 2016, Kirkkohallitus julkaisi kirkkolainsäädäntökokoelman
toukokuussa.
10: Kentältä löydettyjen suomalaisten sankarivainajien hautausjärjestelyt.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2016:
A3: 1. Kirkon alalle kilpailukykysopimuksen mukainen sopimus
2. Pesti-rekisterin tietojen päivittäminen
3. Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna 18.-31.7.2016
Kirkkohallituksen yleiskirjeeseen 8/2016 liittyvä ohje kunniamerkkiehdotusten tekemisestä.
Tuloslaskelma 1-5/2016.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA

5/2016

11 (15)

29.6.2016
82 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto antaa seuraavat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
perusteet
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: 68-71;76-78;81-83
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 72-75;79-80
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. 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 mom. 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: -

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja –aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa
Postiosoite: Mönninkatu 13, 81700 Lieksa
Telekopio: 013-417 7440
Sähköposti: lieksa@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 72-75;80-81
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

Hankintaoikaisun tekeminen

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
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83
§).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa
Postiosoite: Mönninkatu 13, 81700 Lieksa
Telekopio: 013-417 7440
Sähköposti: lieksa@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun sisältö

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
ValitusKirkollis- ja hallintovalitukset
viranomainen
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite 31.8.2016 saakka:
Puistokatu 29, Kuopio
Käyntiosoite 1.9.2016 lukien:
Minna Canthin katu 64
Puhelin: 029 56 42502
Telekopio: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
 Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio
 Postiosoite: PL 42, 70101 Kuopio
 Telekopio: 017-288 8420
 Sähköposti:

30 päivää










30 päivää

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

30 päivää

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja
sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi
(valitusosoitus). 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.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhaku-ajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi
valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen
toimittaminen
Oikeudenkäyntimaksu

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.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2 000 euroa, jollei lain
5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Päätös:

Annettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Lisätietoja:

kirkkoherra Lea El Bardi
0400 991 653
lea.elbardi@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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83 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25, Herran siunaus, virsi 560.

Pöytäkirjan tarkastajat:

