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§ 12

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka alussa pidettiin hiljainen hetki edesmenneelle
seurakuntamestari Jouni Klintille, laulettiin virrestä 338: 1 ja 3 ja kirkkoherra piti
alkuhartauden.

§ 13

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kuulutus ja asialista kirkkovaltuuston kokouksesta ovat olleet nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla ja nettisivuilla ilman liitteitä 5.9.-12.9.2022. Kokouskutsut valtuutetuille
on lähetetty 5.9.2022.
Esitys:
Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja että se
jäsenmäärältään on KL 7:4 §:n mukaan päätösvaltainen.

Kirkkovaltuuston § 13 päätös:
Kokous todettiin lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa
§ 14

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valitut
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä
14.9. – 13.10.2022 kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan nettisivuilla ilman liitteitä.

Kirkkovaltuuston § 14 päätös:
Valittiin Jaana Tuuttu ja Arto Isokääntä.
Pöytäkirja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä 14.9.
kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan nettisivuilla ilman liitteitä.
§ 15

–

13.10.2022

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston § 15 päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 16

KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN KIMMO LAISALMEN EROANOMUS
LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ

KN 31.08.2022 / § 56
Valmistelija: kirkkoherra
Kirkkovaltuuston jäsen Kimmo Laisalmi on 21.05.2022 päiväämällään kirjeellä
pyytänyt eroa Simon seurakunnan luottamustehtävistä, kirkkovaltuustosta ja valtuuston
varapuheenjohtajuudesta.
Kirkkolain 23. luvun 4 § 2 mom. mukaan luottamushenkilö voi saada eron
luottamustoimesta pätevästä syystä. Anomuksessaan Laisalmi on ilmoittanut perusteiksi
henkilökohteiset syyt. 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 Laisalmi on.
LIITE

Kimmo Laisalmen eroanomus

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) myöntäisi eron Kimmo Laisalmelle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajuudesta
2) merkitsisi kirkkovaltuuston 1. varajäsenen Ilkka Aalton varsinaiseksi jäseneksi
3) valitsee varapuheenjohtajan.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.
-----KV 12.9.2022: Esitys (kirkkoneuvosto):
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kirkkovaltuusto
1) myöntäisi eron Kimmo Laisalmelle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajuudesta
2) merkitsisi kirkkovaltuuston 1. varajäsenen Ilkka Aallon varsinaiseksi jäseneksi
3) valitsee varapuheenjohtajan.

Kirkkovaltuuston § 16 päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti
1) myöntää eron Kimmo Laisalmelle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajuudesta
2) merkitsisi kirkkovaltuuston 1. varajäsenen Ilkka Aallon varsinaiseksi jäseneksi
3) valitsi varapuheenjohtajaksi Raija Kylmälä.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: lähetetään oteptk ko. henkilöille tiedoksi ja kirkkoherralle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 17

VAALILAUTAKUNNAN JÄSENEN HELENA HAMARIN ERONPYYNTÖ

KN 31.08.2022 / § 57
Valmistelija: kirkkoherra
Vaalilautakunnan varsinainen jäsen Helena Hamari on sähköpostilla 11.8.2022
ilmoittanut ryhtyvänsä ehdokkaaksi kirkollisvaaleissa. Helena Hamari on keskustellut
tilanteesta ja esittää, että Tarja Leskinen nimettäisiin varsinaiseksi jäseneksi ja
varajäseneksi Anu Veittikoski.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 23.5.2022 § 7 asettanut vaalilautakunnan
seuraavasti:
vaalilautakunnan puheenjohtaja Helvi Hamari
jäsen
varajäsen
Eero Halttu
Aila Hiltula
Helena Hamari
Tarja Leskinen
Raakel Marttila
Raimo Simoska
Martti Ruotsalainen
Martti Rivinoja
Ari Ylikärppä
Seppo Knihtilä
Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) myöntäisi eron Helena Hamarille vaalilautakunnan jäsenyydestä
2) valitsisi Helena Hamarin tilalle varsinaiseksi jäseneksi Tarja Leskisen ja hänen
varajäseneksi Anu Veittikosken,
PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.
-----KV 12.9.2022: Esitys (kirkkoneuvosto):
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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kirkkovaltuusto
1) myöntää eron Helena Hamarille vaalilautakunnan jäsenyydestä
2) valitsisi Helena Hamarin tilalle varsinaiseksi jäseneksi Tarja Leskisen ja hänen
varajäseneksi Anu Veittikosken.
Kirkkovaltuuston § 17 päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti
1) myöntäisi eron Helena Hamarille vaalilautakunnan jäsenyydestä
2) valitsisi Helena Hamarin tilalle varsinaiseksi jäseneksi Tarja Leskisen ja hänen
varajäseneksi Anu Veittikosken.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: lähetetään oteptk ko. henkilöille tiedoksi ja kirkkoherralle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 18

TALOUSARVION TOTEUMA 01.01. – 31.07.2022

KN 31.08.2022 / § 58
Valmistelija: talouspäällikkö
Simon seurakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1.–31.07.2022 osoittaa ylijäämäksi
57.551,41 euroa. Puun myyntituloja 77.222,41 euroa.
Toimintatuotot
101.504,11 €
Toimintakulut
- 368.026,23 €
Toimintakate
- 266.522,12 €
Vuosikate
104.783,75 €
Poistot
- 47.232,34 €
Verotuloista on toteutunut:
- kirkollisverotuloja 373.512,08 €
- valtionrahoitus
34.055,00 €.
Toteuman kaudella investointeja 1.753,96 €, hautausmaan kortteli/osasto.
Rahoituslaskelma
Kassavarojen muutos on 55.045,84 €.
LIITE

Toteumavertailu työmuodoittain

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (tp)
Talousarvion toteuma 1.1.– 31.07.2022 todetaan tietoon saatetuksi ja edelleen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.

-----KV 12.9.2022: Esitys (kirkkoneuvosto):
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi.
Kirkkovaltuuston § 18 päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi talousarvion toteuman 1.1.-31.7.2022 tiedoksi.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

sivu 9
PÖYTÄKIRJA
12.09.2022
Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

§ 19

KIRKOLLISVEROPROSENTTI 2023

KN 31.08.2022 / § 59
Valmistelija: talouspäällikkö
Seurakunnan tuloveroprosentti on nostettu 1,50 prosentista 1,65 prosenttiin 1.1.2016
alkaen.
Valtionvarainministeriön vero-osaston asiantuntijat ovat informoineet seurakuntia
soteuudistuksen aiheuttamasta kirkollisveron alentamispaineesta. Simon seurakunnan
alentamispaine olisi 0,05 prosenttia eli veroprosentti 1,60.
Laskelman, huhtikuu 2022, mukaan seuraavasti:
Uusi kirkollisvero
597.981 €
Uusi kirkollisvero muutos €
12.237 €
Uusi kirkollisvero muutos %
2,1 %
Uusi kirkollisvero-kirkollisvero sote
- 18.687 €
Kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan seuraavan kolmen vuoden aikana
tilikaudet ovat alijäämäisiä seuraavasti:
vuosi 2022
- 74.916,20 €
vuosi 2023
-107.374,00 €
vuosi 2024
-114.843,00 €
Talousstrategian tavoitteena on pitää kirkollisveroprosentti 1,65, talous pyritään
sopeuttamaan 1,65 prosentin tasolle.
Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle
seurakunnan
tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2023.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.

-----KV 12.9.2022: Esitys (kirkkoneuvosto):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tuloveroprosentti on 1,65
vuonna 2023.
Kirkkovaltuuston § 19 päätös:
Kirkkovaltuusto päätti seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2023 1,65.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: veroprosentti annetaan tiedoksi verohallinnolle marraskuussa, verohallinnon
vuotuisen aikataulun mukaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 20

SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ UUDISTAMINEN

KN 31.08.2022 / § 60
Valmistelija: talouspäällikkö
Seurakunnan taloussääntömallin päivitys
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään
tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä
kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja
sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä
tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Nykyinen seurakunnan taloussääntömalli hyväksyttiin viisi vuotta sitten vuonna 2017.
Silloin malleihin päivitettiin lakimuutokset sekä huomioitiin seurakuntatalouden ja
Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja
kirkon laintarkastustoimikunta antoivat tuolloin malleista lausunnot.
Vuoden 2017 taloussääntömalli on nyt päivitetty muuttuneen lainsäädännön ja
kirkkohallituksen uusien ohjeiden mukaisiksi. Muutoksia malleihin aiheuttaa
rahankeräyslaki (863/2019) ja kirkkohallituksen uudet taloushallinnon ohjeet, jotka
virastokollegio hyväksyi 17.6.2020. Uusi tilinpäätösohje hyväksyttiin virastokollegiossa
7.10.2021.
Taloussääntömalliluonnoksia
käsiteltiin
kirjanpitoasioiden
neuvottelukunnassa. Mallit valmisteltiin asiantuntijayhteistyössä kirkkohallituksessa.
Virastokollegio hyväksyi ohjeet 28.4.2022.
Taloussääntömalleja on päivitetty laajasti. Malleissa on linkit ohjeisiin, joihin viitataan.
Uusina asioina malleihin on lisätty maksu- ja luottokortit (8 §) sekä vieraanvaraisuus ja
lahjat (28 §).
Malleihin tehdyt muutokset on merkitty punaisella.
Kirkkohallitus Pekka Huokuna kansliapäällikkö Pirjo Pihlaja kirkkoneuvos
Ote-Kirkkohallituksen yleiskirje nro 19/2022 12.5.2022
Simon seurakunnan taloussääntö on edellisen kerran uudistettu ja vahvistettu
kirkkovaltuustossa 8.11.2017 § 27 ja se on astunut voimaan 01.01.2018.
LIITE

Simon seurakunnan taloussääntö, arkistotunnus 0.1.7:1

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
seurakunnan taloussäännön vahvistettavaksi.

liitteen

mukaisen

PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.

-----KV 12.9.2022: Esitys (kirkkoneuvosto):
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteen mukaisen seurakunnan taloussäännön
vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston § 20 päätös:
Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan taloussäännön voimaan 1.11.2022 lukien.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: talouspäällikölle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 21

HAUTAUSMAAN OSASTO 4, RIVIT 6 - 10 LOPPUKATSELMUS

KN 31.08.2022 / § 61
Valmistelija: talouspäällikkö
Hautausmaan osaston/korttelin, rivit 6 – 10, avaukseen ja tiestön tekoon on tilikaudella
2021 investointiosassa varattu määrärahaa yhteensä 30.000,00 €.
KN 9.6.2021 § 55
Hautausmaan uuden korttelin avaus ja tiestön teko suoritetaan syksyllä 2021.
Suunnittelu ja valvontatöihin on lupautunut Arkkitehtuuritoimisto Jari Miettunen. Urakka
kilpailutetaan ja kirkkoneuvosto valitsee urakoitsijan elokuussa. Työ toteutetaan
hautausmaan hiljaisempana aikana syys-lokakuussa 2021.
KN 11.8.2021 § 71
Urakoitsijaksi on valittu Kumatra Oy.
Hautakortteli, tiet, valaisimet ja vesipisteet saatiin valmiiksi ennen talven tuloa vuonna
2021. Loppukatselmus, vastaanotto- ja kasvuunlähtötarkastus sovittiin tehtäväksi
kesällä 2022.
Hautausmaan osaston, rivit 6 – 10, loppukatselmus on suoritettu 27.6.2022, liite.
Katselmuksessa havaitut korjaustarpeet on suoritettu 3.8.2022 mennessä.
Seurakunnan taseessa on keskeneräiset työt ja hankinnat -tili koskien ko. hanketta,
saldo 32.207,48 €, valmis työ siirretään taseen tilille 106300 Hautaustoimen kiinteät
rakenteet. Kirkkovaltuuston 03.12.2020 § 27 poistosuunnitelma/tasapoistoperiaate,
poistoaika 5 vuotta.
LIITE

Hautausmaan pintatyöt pöytäkirja, vastaanotto- ja kasvuunlähtötarkastus
Poistolaskelma

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) hyväksyy hautausmaan osaston, rivit 6 – 10, kokonaiskustannuksen 32.207,48 €
2) hyväksyy siirron taseen tilille 106300 Hautaustoimen kiinteät rakenteet
3) vahvistaa poistoajan alkamaan 1.8.2022, poistoaika 5 vuotta
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.

-----KV 12.9.2022: Esitys (kirkkoneuvosto):
Kirkkovaltuusto
1) hyväksyy hautausmaan osaston, rivit 6 – 10, kokonaiskustannuksen 32.207,48 €
2) hyväksyy siirron taseen tilille 106300 Hautaustoimen kiinteät rakenteet
3) vahvistaa poistoajan alkamaan 1.8.2022, poistoaika 5 vuotta
Kirkkovaltuuston § 21 päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti
1) hyväksyä hautausmaan osaston 4, rivit 6 – 10, kokonaiskustannuksen 32.207,48 €
2) hyväksyä siirron taseen tilille 106300 Hautaustoimen kiinteät rakenteet
3) vahvistaa poistoajan alkamaan 1.8.2022, poistoaika 5 vuotta.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: talouspäällikölle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 22

HAUTAUSMAAN OSASTO 4, RIVIT 6 - 10 KÄYTTÖSUUNNITELMA

KN 31.08.2022 / § 62
Valmistelija: talouspäällikkö
Hautausmaan osasto 4, rivit 6 – 10, hautapaikat, tiet, valaisimet ja vesipisteet ovat
valmistuneet loppuvuodesta 2021.
Rivit 6-10 käsittää uusia paikkoja: arkkuhautapaikkoja 191 kappaletta ja
uurnahautapaikkoja 60 kappaletta. Arkkuhautapaikat ovat 1,4 m leveitä ja
uurnahautapaikat ovat 0,6 m. Kaikki haudat ovat nurmipintaisia eikä reunakiviä sallita.
Nurmipinta pidetään tasaisena, hautakumpuja ei sallita, seurakunta hoitaa nurmen
leikkuun ja kasvatuksen koko alueella.
Seurakunta ei asenna hautamuistomerkille aluskiveä. Kaikki hautamuistomerkit tulee
tapittaa aluskiveen. Omaiset voivat laittaa multa-alueen kiven eteen ja istuttaa
yksivuotisia eli kesäkukkia tai monivuotisia eli perennoja tai kukkivia sipulikasveja.
Puuvartisia monivuotisia pensaita ja puita omaiset eivät saa haudoille istuttaa.
Hautausmaan osasto 4 alueella tulee noudattaa voimassa olevaa kirkkolakia ja järjestystä
sekä
Simon
seurakunnan
hautaustoimen
ohjesääntöä
ja
käyttösuunnitelmaa.
Seurakunnan uurnalehto sijaitsee samalla osastolla rivillä 5.
LIITE

Käyttösuunnitelma hautausmaan osasto 4, rivit 6 - 10

Lapsiasiainvaikutus (LAVA)
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia seuraavasti: Suunnitelmassa on kiinnitetty huomiota lasten
turvalliseen liikkumiseen hautausmaa-alueella.
ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto esittää
käyttösuunnitelman vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS

kirkkovaltuustolle

liitteen

mukaisen

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalle.

-----KV 12.9.2022: Esitys (kirkkoneuvosto):
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle käyttösuunnitelman vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston § 22 päätös:
Kirkkovaltuusto vahvisti yksimielisesti käyttösuunnitelman.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: talouspäällikkö, seurakuntamestari ja toimistosihteeri.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 23

TIEDOKSIANNOT JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Tiedoksi annetaan:
kirkkovaltuuston kokous 30.11.
Seurakuntavaalien päivämääriä
To 15.9. Ehdokasasettelu päättyy
Ti 8.11. – La 12.11. Ennakkoäänestys
Su 20.11. Vaalipäivä
Valtuutettujen aloitteet:
Ei saapuneita aloitteita.
Esitys: merkitään tiedoksi.
Kirkkovaltuuston § 23 päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Muutoksenhaku: Kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan päätöksestä ei saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 24

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus ja päätetään kokous.
Kirkkovaltuuston 24 § päätös:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 24 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
23
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
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
viranomainen valituksella.
ja valitusaika 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
Kirkollisvalitus, pykälät
13, 16-22
Hallintovalitus, pykälät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät
43
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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 H a k e m u s o s o i t u s
saattaminen
markkinaAsian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
oikeuden
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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

