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Pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa aukioloaikana 19.12.2018 lähtien.
Todistetaan Simon seurakunnan kirkkoherranvirastossa 19.12.2018
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja pitää alkuhartauden, toteaa läsnäolijat ja avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kirkkoherra piti alkuhartauden 1. Tim. 3:1 - 7, virsi 429 ja rukous.

123 §

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston johtosäännön 5§:n mukaan kokouskutsu tulee toimittaa jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Kokouksesta on annettu/postitettu 13. päivänä joulukuuta 2018 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös:
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

124 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9§:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa
kokouksessaan.
Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Juha Parpala ja Kyllikki Simoska, vuorossa
Paula Kaukoniemi ja Johanna Leinonen-Simoska.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Paula Kaukoniemi ja Johanna
Leinonen-Simoska.

125 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat työryhmien muistiot:
- ei toimitettuja muistioita
Viranhaltijapäätökset:
kirkkoherra Ville Väkeväinen
-päätökset (Populus) 21.11.–18.12.2018 (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa)
vs. diakonian viranhaltija Riikka-Sisko Tapojärvi
-päätökset ajalta 22.10.-18.12.2018
Päätökset esitellään kokouksessa.
Viranhaltijapäätökset voivat sisältää Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan
salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO SIMON SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRANSIJAISUUTEEN ILMOITTAUTUNEISTA
Simon seurakunnan kirkkoherran viran haltija, Ville Väkeväinen on ilmoittanut
20.11.2018 päivätyllä kirjeellä eroavansa virastaan siten, että hänen virkasuhteensa Simon seurakuntaan päättyy 31.1.2019.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on käynnistänyt pikaisella aikataululla kirkkoherran viransijaisen rekrytoinnin 1.2.-31.12.2019 väliseksi ajaksi. Ilmoittautuminen viransijaisuuteen päättyi 7.12.2018. Hakuajan päättymiseen mennessä viransijaisuuteen oli ilmoittautunut kaksi pastoria, Pauli Kivioja ja Mertsi Saarela.
Tuomiokapituli on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.12.2018 ja pyytänyt Simon
seurakunnan kirkkoneuvostoa antamaan lausuntonsa viransijaisuuden täyttämisestä. Tuomiokapitulin lausuntopyyntö toimitetaan myöhemmin tai jaetaan kokouksessa pöydälle, samoin kuin viransijaisuuteen ilmoittautuneiden henkilöiden
mahdolliset hakemusasiakirjat.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 14.12.2018 sähköpostitse lähettämällään
lausuntopyynnöllä (liite) pyytänyt kirkkolain 6 luvun 11 §:n perusteella Simon
seurakunnan kirkkoneuvostoa antamaan perustellun lausuntonsa kirkkoherra
Kiviojasta, joka on ilmaissut kiinnostuksensa Simon seurakunnan määräaikaiseen kirkkoherran tehtävään. Liitteinä kirkkoherra Kiviojan hakemus ja ote nimikirjasta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherran viransijaisuuden täyttämisestä lausuntonsa
Oulun hiippakunnan tuomikapitulille. Lausuntoluonnos liitteenä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 30.11.2018
Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää
päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kirkkolain 25 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole
alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei
siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi.
Kirkkovaltuuston 30.11.2018 pidettyjen kokousten päätökset voidaan katsoa täytäntöönpanokelpoisiksi.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää todeta, että kirkkovaltuuston päätökset 30.11.2018 ovat
täytäntöönpanokelpoiset.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ARVONLISÄVERO 2019
Toimitilojen tilapäisestä vuokrauksesta on maksettava arvonlisävero.
(ALV –laki 29 §)
Verovelvollisuudesta seuraa hankintojen vähennysoikeus.
Vähennysoikeuden peruste on vuokrattavien tilojen pinta-alojen suhde
muussa käytössä olevien tilojen pinta-alaan sekä tilojen oman käytön ja
vuokrauksen suhde. Seurakuntakeskuksen osalta vähennysoikeutta
laskettaessa on otettava lisäksi huomioon vuokrattavien tilojen suhteellinen
osuus koko kiinteistön pinta-alaan.
talouspäällikön esitys:
Hyväksytään vähennykseen oikeuttavien ostojen arvonlisäverosta
vähennysoikeus tilojen tilapäisestä vuokrauksesta seuraavasti:
Seurakuntakeskus
Oma käyttö yhteensä
82%
Tilojen tilapäinen vuokraus (vähennysoikeus ostojen ALV:sta) 18%
Seurakuntakoti
Oma käyttö yhteensä
70%
Tilojen tilapäinen vuokraus (vähennysoikeus ostojen ALV:sta) 30%
Montajan leirikeskus
Oma käyttö yhteensä
70%
Tilojen tilapäinen vuokraus (vähennysoikeus ostojen ALV:sta) 30%
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVION 2019 TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja
viranhaltijat saavat tiedon kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarvoista
ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon
liittyvistä ohjeista. (Taloussääntö II 4§)
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet
sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoksi ulkoiset toimintakatteen
määrärahat (nettoperiaate). Hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset erät eivät ole
sitovia.
Talousarvioon otettua määrärahaa ei saa kirkkovaltuuston luvatta ylittää eikä
käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen. Kirkkovaltuusto
voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista.
Talousarvioon merkittyä hankintaa ei viedä hallintokäsittelyyn. Hankinnan
suorittaa työalasta vastaava vakituinen henkilö määrärahojen puitteissa.
Suuremmissa hankinnoissa neuvotellaan kirkkoherran kanssa.
Hankittaessa työsuorituksia yksityisiltä elinkeinoharjoittajilta tulee tarkistaa
eläkevakuutuksen olemassaolo ja ennakkoperintärekisteriin kuuluminen.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt, 30.11.2018 § 26, kirkkoneuvoston esityksen
talousarvio 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021.
Talousarvio annetaan työntekijöille joulukuussa ja tallennetaan kaikkien
yhteiseen it-kansioon.
Kirkkoneuvosto antaa ohjeet talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista
käyttötalousosan alussa sivulla 9. Talouspäällikkö antaa tarvittaessa
tarkempia ohjeita hankintojen suorittamisesta ja hankintaoikeuksista.
talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat/
työsuhteiset saavat tiedon kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja
toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.
Uudelle kirkkovaltuustolle ja –neuvostolle tiedotetaan alkuvuodesta 2019.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Simon seurakunta
Kirkkoneuvosto
131 §

Pöytäkirja
18.12.2018

ILMOITUSASIOITA
Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet luettavissa
www.sakasti.evl.fi tai taloustoimistossa.
Kirkon tilastot nähtävissä www.kirkontilastot.fi.
Kirkkoherran esitys:
Päätetään merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.12.2018 – 02.1.2019, kirkkoherranviraston aukioloaikana.
Simon seurakunnan kirkkoherranvirasto, Simontie 6, 95200 Simo.
kirkkoherran esitys:
Hyväksytään.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN
PÄÄTÖS

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.49.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitteenä.
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n
perusteet
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:

122 - 128, 130 - 133
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: 129

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:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
 Simon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Simontie 6
Postiosoite: 95200 SIMO
Telekopio: 016-266 237
Sähköposti: simon.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
129
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

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

