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§ 11

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.

PÄÄTÖS § 11 KV 15.04.2021

§ 12
ESITYS

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta on postitettu 07. huhtikuuta 2021 kullekin jäsenelle kirjallinen kutsu asialuetteloineen; asiakirjat ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 01.04.2021 –
15.04.2021; esityslista on julkaistu seurakunnan verkkosivuilla ilman liitteitä.

PÄÄTÖS § 12 KV 15.04.2021

§ 13

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valitut
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS § 13 KV 15.04.2021

§ 14

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS

Kirkkovaltuusto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

PÄÄTÖS § 14 KV 15.04.2021
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§ 15

KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN ULLA KORVAN EROANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron Ulla Korvalle
kirkkovaltuuston jäsenyydestä.

KN 18.03.2021 § 13
§ 13

KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN ULLA KORVAN EROANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Kirkkovaltuuston jäsen Ulla Korva on ilmoittanut 23.11.2020 päiväämällään sähköpostilla (liite)
hakevansa eroa kirkkovaltuutetun luottamustehtävästä Simon seurakunnassa.
Kirkkolain 23. luvun 4 § 2 mom. mukaan luottamushenkilö voi saada eron luottamustoimesta
pätevästä syystä. Anomuksessaan Korva on ilmoittanut perusteiksi työpaikan vaihdoksen ja työn
pääsääntöisen painottumisen iltaan. Kuitenkin mainitun lain 23. luvun 7 § 1 mom. mukaisesti
hän pysyy toimielimen jäsenenä päätöksen lainvoimaiseksi tulemiseen saakka.
Edelleen kirkkolain 23. luvun 6 § 1 mom. mukaisesti tehtävästä vapauttamisesta päättää se
toimielin, jonka jäsen Korva on.

ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi eron Ulla Korvalle kirkkovaltuuston
jäsenyydestä.
PÄÄTÖS KN 18.03.2021 § 13
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

PÄÄTÖS § 15 KV 15.04.2021
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§ 16

TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
VUODELTA 2020
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2020 hautainhoitorahaston ja
seurakunnan tilinpäätöksen vahvistamista.
Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen 19.03.2021.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston ja seurakunnan
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

LIITTEET

Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020
Simon seurakunnan tilinpäätös 2020
Tilintarkastuskertomus

KN 18.03.2021 § 16
§ 16

HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2020
Simon seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020.
Omana taseyksikkönä hoidetulle rahastolle laaditaan tilinpäätös Kirkkohallituksen
tilinpäätösohjetta soveltaen. Tilinpäätöksen laadinta, tilintarkastus ja hallinnollinen käsittely
tapahtuvat samoin kuin seurakunnan tilinpäätöksen. Kirkkoneuvosto ja taloudesta
vastaava
viranhaltija allekirjoittavat tilinpäätöksen, luovuttavat sen tilintarkastajalle ja saattavat
tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietona on esitettävä omana taseyksikkönä hoidetun
rahaston tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.
Omana
taseyksikkönä
hoidetun
rahaston
taseen
loppusummat
yhdistetään
seurakunnan taseen ryhmiin Toimeksiantojen varat ja Toimeksiantojen pääomat. Rahastojen
tuotot ja kulut merkitään informatiivisina tietoina seurakunnan tuloslaskelmaan.
Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto
hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

-

Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista.
Asiakirjat arkistoidaan seuraavasti:
Tilinpäätös (ent. Tasekirja)
2.2.1.A, arkistointi pysyvästi
Tase-erittelyt ja muut tilinpäätösasiakirjat
2.2.1.B. arkistointi 10 vuotta
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Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2020 tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen
käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi seuraavaa.
Tilikauden tulos oli alijäämäinen 901,82 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2020 alijäämäksi kirjataan 901,82
euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille ”Tilikauden yli-/alijäämä”. Taseessa on
edellisten tilikausien ylijäämää 9.649,09 euroa.
LIITE
ESITYS (tp)

Simon seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020
Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2020 tilinpäätös.
Pyydetään tilintarkastajaa suorittamaan vuoden 2020 tilien ja hallinnon tarkastus.

PÄÄTÖS KN 18.03.2021 § 16
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
KN 18.03.2021 § 17
§ 17

SIMON SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020
Simon seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2020.
Tilinpäätös on muotosidonnainen. Tilinpäätöksen laatimisesta säädetään mm.
Talouspäällikön johtosäännössä, kirkkoneuvoston ohjesäännössä,
taloussäännössä
ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Kirkkohallitus on antanut täsmentäviä ohjeita
tilinpäätöksen sisällöstä ja esittämistavasta.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajalle viipymättä sen valmistuttua.
Tilinpäätös koostuu tilinpäätöskirjasta a tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista.
Asiakirjat arkistoidaan seuraavasti:
- Tilinpäätös (ent. tasekirja)
2.2.1.A, arkistointi pysyvästi
- Tase-erittelyt ja muut tilinpäätösasiakirjat
2.2.1.B. arkistointi 10 vuotta
Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2020 tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen
käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi seuraavaa.
Tilikauden tulos oli alijäämäinen 33.349,84 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2020 alijäämäksi kirjataan
33.349,84 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille ”Tilikauden yli-/alijäämä”.
Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 792.020,34 euroa.
Seurakunnan tilinpäätökseen sisältyy myös erillisenä kirjanpitona hoidettu
hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Hautainhoitorahastosta on
laadittu erillinen allekirjoitettu tilinpäätös.
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Simon seurakunnan tilinpäätös 2020
Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2020 tilinpäätös.
Pyydetään tilintarkastajaa suorittamaan vuoden 2020 tilien ja hallinnon tarkastus.

PÄÄTÖS KN 18.03.2021 § 16
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
KN 08.04.2021 § 29
§ 29
TILINPÄÄTÖS, TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2020
Vuoden 2020 tilintarkastus on suoritettu 19.03.2021. Tarkastuksesta on
tilintarkastuskertomus, joka sisältää sekä hautainhoitorahaston että seurakunnan
tilinpäätöksen vuodelta 2020.
Muistio
tilintarkastuksesta
ja
vahvistusilmoituskirje
tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle.
LIITTEET

kirkkoneuvostolle

laadittu

sekä

Tilintarkastuskertomus
Muistio tilikauden 2020 tarkastuksesta
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

ESITYS (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle vuoden 2020 tilintarkastuskertomus.
Esitetään kirkkovaltuustolle sekä hautainhoitorahaston että seurakunnan tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.
PÄÄTÖS KN 08.04.2021 § 29
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

PÄÄTÖS § 16 KV 15.04.2021
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§ 17

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN TILIKAUDELLA 2021
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talouden tasapainottamistoimenpiteinä
luopumaan turhista ja vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä eli paritalosta ja
seurakuntatalosta.

KN 08.04.2021 § 27
§ 27
TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN TILIKAUDELLA 2021
Talouden tasapainottamistyöryhmä on kokoontunut 4.3.2021. Työryhmän muistio on jaettu
jäsenille edellisessä kokouksessa 18.3.2021.
Kirkkoneuvosto perusti 1.12.2016 § 91 talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tehtävänä
on ollut etsiä ratkaisuehdotuksia seurakunnan talouden pitämiseksi tasapainossa.
Talouden tasapainottamistyöryhmän valmistelema talousstrategia on luotu kolmen kohdan
mallilla. Tavoitteena pitkällä aikavälillä on pitää talous tasapainossa ja kerryttää ylijäämää
talouden turvaamiseksi:
1.
Tulorahoitus (vuosikate) kattaa vähintään poistot.
2.
Investoinnit ovat keskimäärin enintään poistojen suuruiset.
3.
Kirkollisveroprosentti pidetään 1,65 prosentissa.
Talouden kehitys vuosina 2013 – 2020
Tilinpäätös
vuosi
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ylijäämä+ / Tulorahoitus/
AlijäämäVuosikate
91968,69
-41390,65
-83307,16
22060,67
-31368,57
-32322,28
6468,71
-33349,84

26609,22
20236,56
-23364,53
81752,05
34740,78
46220,80
81318,29
38349,24

Poistot Investoinnit Kirkollisveroprosentti
59590,53
61627,21
59942,63
59691,38
66109,35
78543,08
74849,58
71699,08

43021,37
180324,39
237381,42
176107,43
524183,49
115850,00
0,00
17388,52

Kohta 1. Tulorahoitus kattaa vähintään poistot saavutettu vuosina 2016 ja 2019.
Kohta 2. Investoinnit ovat keskimäärin enintään poistojen suuruiset saavutettu
vuosina 2013, 2019 ja 2020.
Kohta 3. Kirkollisveroprosentti pidetään 1,65 prosentissa saavutettu vuosina 2016- 2020.
Kiinteistöstrategian linjauksina työryhmä on päätynyt esittämään, että seurakunta pyrkisi

1,50
1,50
1,50
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
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luopumaan turhista tai vähäisellä
leirikeskuksesta ja seurakuntatalosta.

käytöllä

olevista

kiinteistöistä

eli

paritalosta,

Työryhmä on esittänyt, että seurakunnan henkilöstö- ja toimintarakenne kartoitetaan,
kartoitukseen pyydetään tuomiokapitulilta apua kirkkoherralle. Tehdään yhdessä koko
henkilöstön kanssa toiminta- ja henkilöstörakenteen uudistaminen, josta laaditaan noin viiden
vuoden suunnitelma. Yhteistyö eri seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa otetaan huomioon
suunnitelmaa laadittaessa.
Tilintarkastaja on muistiossaan 19.3.2021 kirjannut seuraavaa:
Huomioitavaa on, että talouden tasapainottamistyöryhmä on nimetty ja sen tehtävänä
on etsiä ratkaisuehdotuksia seurakunnan talouden pitämiseksi tasapainossa.
ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto
1) päättää jatkaa talousstrategiaa kolmen kohdan mallilla;
2) päättää laatia noin viiden vuoden suunnitelman toiminta- ja henkilöstörakenteen
uudistamisesta;
3) esittää kirkkovaltuustolle luopumaan turhista tai vähäisellä käytöllä olevista
kiinteistöistä eli paritalosta, leirikeskuksesta ja seurakuntatalosta.
PÄÄTÖS KN 08.04.2021 § 27
Kirkkoneuvosto
1) päätti jatkaa talousstrategiaa kolmen kohdan mallilla;
2) päätti laatia noin viiden vuoden suunnitelman toiminta- ja henkilöstörakenteen
uudistamisesta;
3) esittää kirkkovaltuustolle luopumaan turhista tai vähäisellä käytöllä olevista
kiinteistöistä eli paritalosta ja seurakuntatalosta.

PÄÄTÖS § 17 KV 15.04.2021
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§ 18

TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2022
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,65
vuodelle 2022.

KN 08.04.2021 § 28
§ 28
TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2022
Seurakunnan tuloveroprosentti on nostettu 1,50 prosentista 1,65 prosenttiin 1.1.2016 alkaen.
Talousstrategian tavoitteena on pitää kirkollisveroprosentti 1,65, talous pyritään sopeuttamaan
1,65 prosentin tasolle.
ESITYS (tp) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2021.
PÄÄTÖS KN 08.04.2021 § 28
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

PÄÄTÖS § 18 KV 15.04.2021
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§ 19

PARITALON MYYNTI
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksymään Tuomo Jaaran ostotarjouksen
kauppahintaan 20.000 €. Kauppakirjaan kirjataan, että myydään heikkokuntoinen
rakennus remontoitavaksi / korjattavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ja pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön, Teija Onkalon,
allekirjoittamaan kauppakirjat seurakunnan puolesta.

KN 08.04.2021 § 31
§ 31

PARITALON MYYNTI
Kirkkoneuvosto on 18.03.2021 § 14 päättänyt yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle
Tuomo Jaaran ostotarjouksen 20.000 € hyväksyttäväksi. Kappakirjaan merkintä myydään
purkukuntoisena.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulilta ja pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön, Teija Onkalon, allekirjoittamaan
kauppakirjat seurakunnan puolesta.
Kiinteistön myyntiä hoitava OP Koti Kemi Oy LKV, Ville Karvonen ilmoitti 19.3.2021 päätöksestä,
että kauppakirjaan ei voi merkitä myydään purkukuntoisena.
Kauppakirjaan voidaan kirjata, että myydään heikkokuntoinen rakennus remontoitavaksi
/ korjattavaksi.
Simoniemen asuintalon / paritalon myynti kariutui, kun ostaja Timo Bagge vetäytyi kaupasta.
Seurakunnan pitää aloittaa myyntiprosessi alusta. Myynti kuuluu osana seurakuntamme
talouden tasapainottamisohjelmaan. Asuinrakennuksen
omistaminen ei kuulu seurakunnan
ydintehtäviin.
Paritalon on ollut myynnissä Op Koti Oy:llä. Myyntiä hoitaa Ville Karvonen, OP Koti Kemi Oy
LKV. Myyntihinta on 20.000€.
Kiinteistö on pientalo, joka on valmistunut vuonna 1972. Rakennuksessa on sähkö lämmitys,
kokonaispinta-ala 273 m2, asuinpinta-ala 179 m2. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa
Kirkkotarhantie 6 E, 95220 Simoniemi. Kiinteistö kuuluu Mäkimattila 751-404-0006-0213
josta paritalon myynnin yhteydessä, myyjän kustannuksella, lohkotaan n. 2500 m2 tontti.
Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja
kaupantekohetkellä on.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n kiinteän
omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekemisessä tarvitaan, että vähintään
kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston
jäsenistä sitä kannattaa. Kirkkovaltuuston päätöksessä kaupasta tulee olla maakaaren 2
luvun 1 §:n mukaiset tiedot.
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Kiinteistön kaupasta on pyydettävä lausunto Oulun tuomiokapitulilta ja se on lähetettävä
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
ESITYS 18.03.2021 § 14 (tp)
Tuomo Jaara on jättänyt kiinteistön ostotarjouksen 5.3.2021, liite.
Ostotarjouksen kauppahinta 15.000 €. Ostotarjousta on korotettu 15.3.2021 kauppahinta
20.000 €.
Joni Alavesa ja Risto Matinaho ovat jättäneet kiinteistön ostotarjouksen 18.3.2021, liite.
Ostotarjouksen kauppahinta 20.000 €.
Kirkkoneuvosto käsittelee saapuneet ostotarjoukset.
Liitteenä kiinteistörekisterin karttaote 22.4.2020 koskien rekisteriyksikkö 751-404-6-213
Mäkimattila.
Kirkkoneuvosto päättää, esittääkö se kirkkovaltuustolle ostajan/ostajien ostotarjouksen.
Kirkkoneuvosto esittää silloin, että Kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ja pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen
vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön, Teija Onkalon,
allekirjoittamaan kauppakirjat seurakunnan puolesta.
PÄÄTÖS 18.03.2021 § 14
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle Tuomo Jaaran
ostotarjouksen 20.000 € hyväksyttäväksi. Kappakirjaan merkintä myydään
purkukuntoisena.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulilta ja pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön, Teija Onkalon, allekirjoittamaan
kauppakirjat seurakunnan puolesta.
ESITYS 08.04.2021 § 31 (tp)
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle Tuomo Jaaran
ostotarjouksen 20.000 € hyväksyttäväksi.
Kauppakirjaan kirjataan, että myydään heikkokuntoinen rakennus remontoitavaksi /
korjattavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulilta ja pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön, Teija Onkalon, allekirjoittamaan
kauppakirjat seurakunnan puolesta.
PÄÄTÖS 08.04.2021 § 31
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

PÄÄTÖS § 19 KV 15.04.2021
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§ 20
ESITYS

TIEDOKSI
Kirkon julkiset internet-palvelut osoitteessa www.evl.fi.
Simon seurakunnan julkiset internet-palvelut osoitteessa www.simonseurakunta.fi.
Kirkon tilastot www.kirkontilastot.fi.
Kirkkoneuvoston ja –valtuuston pöytäkirjat luettavissa www.simonseurakunta.fi>
Osallistu>Päätöksenteko>Hallinnon pöytäkirjat

PÄÄTÖS § 20 KV 15.04.2021
§ 21

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus ja päätetään kokous.

PÄÄTÖS § 21 KV 15.04.2021
21 VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta
sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian
tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät
-

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: (08) 314 0500
Sähköposti: pohjoissuomi.hao@om:fi
Sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät
-
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät
Käyntiosoite: Ojakatu 1
Postiosoite: PL 85, 90101 OULU
Telekopio:
08-5358533
Sähköposti:
Kirkkohallitus, pykälät
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetusministeriö, pykälät
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi

Valitusaika
30 päivää

30 päivää

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
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.
Valituskirjelmän liitteet
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

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankinta-asian

Hakemusosoitus
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saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen 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.
Pykälät

Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava
hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14
päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan
tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen
ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen
tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopionumero: (09) 68 405 514
Lisätietoja
Kirkkoherra
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 euroa ja
markkinaoikeudessa 510 / 2050 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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KIRKKOVALTUUSTO 2019 – 2022
Varsinaiset jäsenet
Arto Isokääntä
Paula Kaukoniemi
Kalevi Kestilä
Ulla Korva
Raija Kylmälä
Kimmo Laisalmi
Anelma Leinonen
Toivo Pirneskoski
Eero Pekala
Kyllikki Simoska
Paula Soutukorva
Anneli Takaluoma
Maiju Tihinen
Jaana Tuuttu
Ilkka Vuorimaa
Varajäsenet
1. Sauli Martimo
2. Ilkka Aalto
3. Tuomo Marttila
Hei varsinainen jäsen!
Mikäli olet estynyt saapumasta kokoukseen, ilmoita asiasta seurakunnan taloustoimistoon
Teija Onkalolle puh. 040 351 1690 (tekstiviestillä) tai teija.onkalo@evl.fi, kiitos!
Puheenjohtajalle ilmoitus sähköpostiin toivo.pirneskoski@gmail.com.
Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 §
9 § Varajäsenen kutsuminen
Kirkkovaltuuston jäsenen, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on
viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.
Saatuaan kirkkovaltuuston jäseneltä tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai
sihteerin on viipymättä kutsuttava jäsenen sijaan varajäsen. Varajäsen kutsutaan kokoukseen noudattaen sijaantulo järjestystä.
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla.
KJ 10:6
Varajäsenen kutsuminen ja tilapäinen puheenjohtaja
Varajäsenen kutsumisesta kokoukseen määrätään toimielimen työjärjestyksessä tai ohje- tai
johtosäännössä.
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä, valitaan kokousta tai asian
käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.
KJ 9:47,2
Vaalin tuloksen määrääminen ja varajäsenet
Ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan
valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.

