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Tuomo Huusko piti hartauden. Virsi 571/sg 477.

1§

2§

3§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖSESITYS:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
PÄÄTÖSESITYS:

Pöytäkirjan tarkistajat valitaan järjestyksessä läsnäololistan mukaan,
vuorossa Aslak Pekkala ja Marketta Vuolab.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Ilmari Jomppanen ja
Marketta Vuolab.

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän
kirkkoherranvirastossa nähtävillä 2.6.-16.6.2022. Ilmoitus nähtävillä olosta on molempien
seurakuntien ilmoitustauluilla saman ajan.

4§

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSESITYS:

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen
työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

Lisätään pykälä 13 yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaosta ja
muissa asioissa annetaan tiedoksi AVI:lle annettu selvitys, muuten
hyväksytään. Käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että ensin
käsitellään Ivalon hautausmaan ja Utsjoen kirkon
hankintapäätökset sekä hautausmaan kulkuyhteyden
kaavamuutosasia, kun kiinteistöpäällikkö on vielä kokouksessa.
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IVALON HAUTAUSMAAN LAAJENNUS -HANKINTAPÄÄTÖS
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa
26.4.-23.5.2022 klo 12. Hankintamenettely on avoin menettely.
LIITTEET:

Tarjousten avauspöytäkirja, selonottoneuvottelupöytäkirja

PÄÄTÖSESITYS:

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että
yhteinen kirkkovaltuusto päättää valita halvimman hyväksyttävän hinnan
tarjonneen Ylä-Lapin Lvi Oy:n urakan kokonaisurakoitsijaksi ja
päätoteuttajaksi. Tarjoajan tarjoushinta on 144 317,40 € (sisältää ALV:n
24 %), edellyttäen, että saamme sopimuksen aikaan tarjouspyynnön
mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.

YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE

6§

UTSJOEN KIRKON ENERGIAREMONTTI – HANKINTAPÄÄTÖS
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa
13.4.- 23.5.2022 klo 12:00. Hankintamenettely on avoin menettely.
LIITTEET:

Tarjousten avauspöytäkirja ja selonottoneuvottelupöytäkirja

PÄÄTÖSESITYS:

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että
yhteinen kirkkovaltuusto päättää valita halvimman hyväksyttävän hinnan
tarjonneen Rakennusliike Rekonen Oy:n urakan kokonaisurakoitsijaksi ja
päätoteuttajaksi. Tarjoajan tarjoushinta on 402 876,00 € (sisältää ALV:n
24 %), edellyttäen, että saamme sopimuksen aikaan tarjouspyynnön
mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.

YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE

7§

HAUTAUSMAAN LAAJENNUSOSAN TIEYHTEYS - LAUSUNTO
KAAVAMUUTOSLUONNOKSEEN KOSKIEN TIEYHTEYDEN
POISTAMISTA

YKN 1/2018 4 § 19.6.2018

KAAVAMUUTOSESITYS INARIN KUNNALLE RAJANKANKAAN
ASEMAKAAVAAN / HAUTAUSMAAN TIE JA PARKKIPAIKKA
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä valmistelee uuden hautausmaa-alueen käyttöönottoa. Alue on
Rajankankaan asemakaavassa. Tämänhetkisessä kaavaehdotuksessa hautausmaa-alueelle on
kaavoitettu Saarineitamontiehen liittyvä yksityistie.
Hautausmaalla on yleistä kulttuurista ja kulttuurihistoriallista merkitystä sekä inarilaisille, että niille
muualla asuville, joiden sukua on tänne haudattu. Hautausmaa ja siellä käynti liittyy myös
kulttuurimme tapoihin ja perinteisiin; tämä näkyy selvästi vuodenkierron eri juhlissa ja juhlapyhissä.
Hautausmailla voidaan katsoa olevan oma merkityksensä myös Inarin matkailussa.
Näistä syistä olisi perusteltua, että Inarin kunta kaavoittaisi kaavassa olevalle hautausmaa-alueelle
menevän tien kunnan kaavatieksi ja lisäisi kaavaan hautausmaan parkkipaikan Metsähallituksen
maalle, jotta hautausmaa-alue jäisi kokonaisuudessaan varsinaista hautaamista varten.
Metsähallitus suhtautuu asiaan myönteisesti. Alla osa kaavaehdotuksesta, jossa näkyy uusi
hautausmaa-alue ja siihen liittyvä tie.
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Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää Inarin
kunnalle, että Rajankankaan asemakaavaehdotukseen tehdään kaavamuutos
siten, että Saarineitamontiehen liittyvä hautausmaan tie muutetaan kunnan
kaavatieksi sekä kaavaan lisätään hautausmaan parkkipaikka Metsähallituksen
maalle.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

YKN 2/2019 8 § 13.6.2019
LAUSUNTO INARIN KUNNALLE KAAVAMUUTOSESITYKSESTÄ
RAJANKANKAAN ASEMAKAAVAAN /KATUYHTEYDEN RAKENTAMINEN HAUTAUSMAAN
LAAJENNUSOSALLE JA PARKKIPAIKAN RAKENTAMINEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUSOSAN
ULKOPUOLELLE
Inarin kunta on lähettänyt kyselyn Saarineitamon asukkaille Pohjois-lapin seurakuntayhtymän
kaavamuutosesityksestä, jossa esitetään, että kunta rakentaa katuyhteyden hautausmaan
laajennusosalle sekä parkkipaikan hautausmaan laajennusosan yhteyteen hautausmaan ulkopuolelle.
Lähetetyssä asukaskyselyn saatteessa kunta toteaa, että katuyhteys saattaa lisätä merkittävästi
liikennettä Saarineitamotiellä.
Lähtökohtaisesti Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä esittää kaavamuutosta siksi, että hautausmaan
laajennusosa sijaitsee niin kaukana nykyisestä parkkipaikasta, että vainajien kuljetus ruumiskärryissä ja
saattoväen kävelymatka on liian pitkä. Näin etenkin ikäihmisille, talvella ja huonossa kelissä.
Nykyiseltä parkkipaikalta hautausmaan laajennusosan Sarineitamotien puoleiselle rajalle on matkaa
noin 460 metriä. Laajennusosalle tarvitaan toinen kulkuyhteys Saarineitamotien kautta.
Ivalon hautausmaalle on vuonna 2018 haudattu 38 vainajaa. Tämä määrä hautaussaattoja vuodessa
on pieni määrä, ei edes kertaa viikossa. Hautausmaan laajennusosa otetaan käyttöön aikaisintaan
syksyllä 2021, ja vain osa haudattavista tulee uudelle alueelle. Monet haudataan vielä vanhalta
alueelta varattuihin hautapaikkoihin. Näin ollen, jos kunta rakentaisi kadun ja parkkipaikan
kaavamuutosesityksen mukaan, tuo vajaan 40 hautauksen liikenne vuoden aikana jakaantuisi
molempien kulkureittien kesken. Muu liikenne, kuten haudoilla käynti juhlapyhinä, painottuisi vielä
monia vuosia Rovaniementien kautta tulevaan liikenteeseen.
Asukaskyselyssä monet vastustavat kaavamuutosta, koska Saarineitamotieltä lähtevä luontopolku
menisi pilalle. Polun pituus Saarineitamotieltä nykyisen hautausmaan takaportille on noin 370 metriä.
Polusta noin 220 metriä jää joka tapauksessa hautausmaan laajennusosan sisälle. Hautausmaan
laajennusosan sisällä polku tehdään todennäköisesti hautausmaan kulkuväyläksi.
Tavoitteena on, että kulku Ivalon hautausmaalle ja haudoille olisi joustavaa ja helppoa – ei vaikeaa.
Tämä on kaikkien kuntalaisten etu.
PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lausunnon Inarin kunnalle
kaavamuutosesityksestä Rajankankaan asemakaavaan.
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Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Inarin kunnalle
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITTELY 1/2020 27.2.2020
Inarin kunnan tekninen lautakunta käsitteli Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän antamaa lausuntoa
11.12.2019.
Tekninen lautakunta päätti, että:
1.seurakuntayhtymän esittämään kaavamuutokseen ei ryhdytä,
2. käynnistää Ivalon asemakaavan muutoksen, jolla ajoyhteys Saarineitamontieltä hautuumaalle
poistetaan.
Päätöksestä tekninen lautakunta antoi muutoksenhakuohjeen, jonka mukaan oikaisuvaatimus oli
mahdollista tehdä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sai teknisen lautakunnan päätöksen
tiedoksi kirjeellä. Oikaisuvaatimusaikaa oli jäljellä tiedoksisaamisen jälkeen niin vähän, että yhteistä
kirkkoneuvostoa ei ollut mahdollista kutsua koolle. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja teki
oikaisuvaatimuksen Inarin kunnanhallitukselle 7.1.2020 Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän nimissä.
Oikaisuvaatimus seuraavassa:
OIKAISUVAATIMUS
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä pyytää oikaisemaan teknisen lautakunnan 11.12.2019 tekemän
päätöksen pykälässä 66. Päätös ei ole lainmukainen eikä tarkoituksenmukainen, ja vaikuttaa
kielteisesti seurakuntayhtymän toimintaan.
Kohta 1
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä pyytää oikaisemaan TEKLTK 11.12.2019 § 66 tekemän päätöksen
kohdassa 1 siten, että kaavamuutokseen ryhdytään.
Tekninen lautakunta on hylännyt esityksen kaavamuutoksesta, jolla ajo-oikeus muutettaisiin
kaavatieksi. Perusteluina oikaisuvaatimukseen on, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen.
Kohta 2
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä pyytää oikaisemaan TEKLTK 11.12.2019 § 66 kohdassa 2 tehdyn
päätöksen kaavamuutoksen käynnistämisestä, jolla poistetaan ajoyhteys tulevalle hautausmaaalueelle.
Perustelut:
1.Esityksestä ole kuultu Pohjois-Lapin seurakuntayhtymää.
2.Päätös ei ole tarkoituksenmukainen eikä yleisen edun mukainen.
3.Kaavaan merkitty ajo-oikeus on hyväksytty kunnanvaltuuston vahvistamassa kaavassa.
4.Ajoyhteys Saarineitamotien puolelta hautausmaan laajennusosalle on sekä hautausmaan huollon
että hautauksien järjestämiseksi välttämätön.
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän puolesta
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kirkkoherra
Tuomo Huusko
Tekninen lautakunta käsitteli oikaisuvaatimusta 221.2020. Tekninen lautakunta toteaa, että
”päätöksestä (11.12.2019) on annettu virheellinen muutoksenhakuohje siten, että
muutoksenhakuohjeessa ei ole rajattu muutoksenhakuoikeutta ainoastaan päätöksen kohtaan 1,
kuten olisi tullut tehdä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain
136§:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta.”
Edelleen tekninen lautakunta toteaa, että ”kaavamuutos on maankäyttö- ja rakennuslain sääntelemää
vuorovaikutteista maankäytönsuunnittelua. Osallisilla on kaavamuutosprosessin aikana mahdollisuus
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osallistua kaavan suunnitteluun ja arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti
mielipiteensä asiasta.”
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan, että
1) oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin
2) antaa teknisen lautakunnan päätöksestä 11.12.2019 uuden lainmukaisen valitusosoituksen
LIITE 2 YKN 1 2020 TEKLTK Ivalon hautausmaan tieyhteys
PÄÄTÖSESITYS:

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että
1) yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan tekemä oikaisuvaatimus merkitään
tiedoksi
2) Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä osallistuu kaavamuutosprosessissa aktiivisesti
kaavan suunnitteluun ja arvioi kaavan vaikutuksia ja lausuu mielipiteensä asiasta
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

KÄSITTELY 1.6.2022
Ivalon asemakaavan muutos: Hautuumaan ajoyhteyden poistaminen on edennyt
luonnosvaiheeseen. Inarin kunnan tekninen lautakunta on lähettänyt Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymälle lausuntopyynnön Ivalon asemakaavan muutoksesta koskien
Hautuumaan ajoyhteyden poistamista.
LIITTEET:

lausuntopyyntö, kaavaluonnos, kaavaselostus sekä Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymän lausunto (tuodaan kokoukseen).
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä vastustaa kaavamuutosta, jossa hautuumaan ajoyhteys
poistetaan.

8§

PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Inarin kunnan tekniselle lautakunnalle
lausunnon kaavamuutosluonnokseen koskien Ivalon hautuumaan
tieyhteyden poistoa. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran,
kiinteistöpäällikön, vs. talouspäällikön ja kiinteistölakimiehen
valmistelemaan lausunnon määräaikaan mennessä. Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymä vastustaa kaavamuutosta.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.

URUVAARAN METSÄN SUOJELU
ELY-keskus on tehnyt tarjouksen Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän omistaman Onnelan
kiinteistön metsien ikuisesta suojelusta. Tarjous koskee Inarin kunnassa kirkonkylä
rekisterikylässä tilan ONNELA RN: 23:32 kuvan mukaista määräalaa, jonka pinta-ala on
yhteensä noin 77,16 hehtaaria. ELY-keskus maksaa alueelle asetettavista
rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymälle korvauksena 151 688 euroa.
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LIITTEET:

Suostumus luonnonsuojelualueen perustamiseksi, Karttaote, Laskelma
metsäkiinteistön arvosta, Luontotiedot kuvioittain

PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa ONNELAN
kiinteistöön kuuluvalle Uruvaaran palstalle luonnonsuojelualueen ja
allekirjoittaa suostumusasiakirjan (LAPELY/1232/2022).
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että suojelualue nimetään
Uruvaaran luonnonsuojelualueeksi.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.

YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE

9§

OUTA-LUOSMAN METSÄN SUOJELU
ELY-keskus on tehnyt tarjouksen Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän omistaman Onnelan
kiinteistön metsien ikuisesta suojelusta. Tarjous koskee Inarin kunnassa kirkonkylä
rekisterikylässä tilan ONNELA RN: 23:32 kuvan mukaista määräalaa, jonka pinta-ala on
yhteensä noin 44,57 hehtaaria. ELY-keskus maksaa alueelle asetettavista
rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymälle korvauksena 135 798 euroa.

LIITTEET:

Suostumus luonnonsuojelualueen perustamiseksi, Karttaote, Laskelma
metsäkiinteistön arvosta, Luontotiedot kuvioittain

PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa ONNELAN
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kiinteistöön kuuluvalle Outa-Luosman palstalle luonnonsuojelualueen ja
allekirjoittaa suostumusasiakirjan (LAPELY/1232/2022).
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että suojelualue nimetään OutaLuosman luonnonsuojelualueeksi.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.

YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE

10 §

PAPINOJAN METSÄN SUOJELU
ELY-keskus on tehnyt tarjouksen Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän omistaman Onnelan
kiinteistön metsien ikuisesta suojelusta. Tarjous koskee Inarin kunnassa kirkonkylä
rekisterikylässä tilan ONNELA RN: 23:32 kuvan mukaista määräalaa, jonka pinta-ala on
yhteensä noin 37,53 hehtaaria. ELY-keskus maksaa alueelle asetettavista
rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymälle korvauksena 51 271 euroa.

LIITTEET:

Suostumus luonnonsuojelualueen perustamiseksi, Karttaote, Laskelma
metsäkiinteistön arvosta, Luontotiedot kuvioittain

PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa ONNELAN
kiinteistöön kuuluvalle Papinojan palstalle luonnonsuojelualueen ja
allekirjoittaa suostumusasiakirjan (LAPELY/1232/2022).
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että suojelualue nimetään
Papinojan luonnonsuojelualueeksi.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.

YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE

11 §

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSPOLITIIKKA
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän sijoituspolitiikan tarkoituksena on määritellä sijoitustavat
ja -kohteet, joilla seurakuntayhtymä voi harjoittaa tuottavaa sijoitustoimintaa sekä madaltaa
seurakuntayhtymän sijoitusvarallisuuden kokonaisriskitasoa. Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymän taloussäännön 13 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeet
seurakuntayhtymän sijoitustoiminnasta.
Tiivistelmä sijoituspolitiikasta:
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1. Sijoitustoiminnan on oltava läpinäkyvää, huolellista, pitkäjänteistä, maltillista, vastuullista
ja riskejä hajauttavaa.
2. Sijoittamisen periaatteena on varallisuuden arvon kasvattaminen ja omistuksista saatava
positiivinen kassavirta, jolla voidaan rahoittaa seurakunnallista toimintaa.
3. Seurakuntayhtymä voi hyödyntää sijoitustoiminnassaan ulkopuolisia varainhoitajia.
4. Seurakuntayhtymä allokoi pääomia osakesijoituksiin, korkosijoituksiin ja vaihtoehtoisiin
sijoituksiin, sekä näihin sijoittaviin rahastoihin kulloiseenkin markkinatilanteeseen sopivalla
tavalla.
5. Talouspäällikkö vastaa sijoituspolitiikan noudattamisesta ja raportoi sijoitustoiminnan
tilasta yhteiselle kirkkoneuvostolle vähintään vuosittain.
6. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää sijoituspolitiikan sisällöstä ja siihen tehtävistä
muutoksista, sekä valvoo sijoituspolitiikan noudattamista.

12 §

LIITTEET:

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän sijoituspolitiikka 2022

PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän
sijoituspolitiikan.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.

TOIMITUSPALKKIOT 2022
Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon
alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota liitteenä olevan uuden
suositussopimuksen mukaisesti. Toimituspalkkiota maksetaan, kun seurakunta järjestää
papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen
oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta.
Suositussopimusta ei sovelleta toimituksen tai tehtävän suorittajaan, jolla ei ole 2.
momentissa määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia varten
seurakunta voi tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkiot, jotka ovat
sopimuksen palkkioita alempia. Papin tehtävistä suuri osa on kuitenkin sellaisia, joita voi
suorittaa vain pappisvirkaan vihitty.
LIITTEENÄ:

KirVESTES 2022-2024 Liite 18, Suositus toimituspalkkioista

PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
suositussopimuksen hyväksymistä. Tilanteessa, jossa toimituksen tai
tehtävän suorittajalla ei ole suositussopimuksen 2. momentissa
määritettyä kelpoisuutta, maksetaan toimituspalkkiosta 80%.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.

YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE

13§

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAKO 2023–2026
Yhteisen kirkkovaltuuston on tehtävä vaalivuonna viimeistään kesäkuussa päätös siitä, miten
paikat jakautuvat Inarin ja Utsjoen seurakuntien kesken. Yhteiseen kirkkovaltuustoon tulee
21 paikkaa. Molemmat seurakunnat saavat aluksi kaksi paikkaa, loput jakautuvat
seurakuntien jäsenmäärien mukaisesti 1.1.2022 lukujen mukaisesti. Inarissa oli 4372 jäsentä,
Utsjoella 827. Paikkajako säilyy entisenä: Inari 16 paikkaa, Utsjoki 5 paikkaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ________/________

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
ESITYSLISTA

14 §

4/2022
Sivu 9

PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää paikkajaon säilyvän uudessa yhteisessä kirkkovaltuustossa
entisenlaisena: Inari valitsee 16 valtuutettua, Utsjoki 5 valtuutettua.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
mukaisesti.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kuultiin AVI:lle annettu selvitys sisäilmasto-olosuhteista ja altistumisten estämisestä.

15 §

MUUTOKSENHAKUOHJE

16 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.46.
Ivalossa 1.6.2022
Tuomo Huusko
puheenjohtaja

Mauno Hepola
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja päätöksiä.
Tarkistuksen osoitukseksi olemme merkinneet sivut nimikirjaimin
1. kesäkuuta 2022
Jouni Ilmari Jomppanen
pöytäkirjantarkastaja

Marketta Vuolab
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja Utsjoen srk-talolla 2.–
16.6.2022 ja sitä koskeva ilmoitus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ja
Utsjoen srk-talon ilmoitustaululla 2.–16.6.2022.
Mauno Hepola, ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ________/________

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Yhteinen kirkkoneuvosto
Kokouspäivämäärä
1.6.2021
Pykälä 15

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:

§ 5-10, 12, 13

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

:§

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 kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät: §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Sairaalatie 5, 99800 IVALO
Telekopio:
Fax. +358 (0)16 663 555
Sähköposti: inarin.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:

§ 11

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.
OikaisuvaatiOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut), 150.000 €
(rakennusurakat) ja 500 000 € (käyttöoikeusurakat)

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
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.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus , PL 189 (Isokatu 4), 90101 OULU
fax (08) 3140 541, puh. (08) 3140 500,sähköposti oulu.hao@om.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
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
Pöytäkirjan pykälät: §
Kirkkohallitus, PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki, fax (09) 1802
350, kirkkohallitus@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: §
Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023
Valtioneuvosto, fax (09) 135 9335 (kirjaamo), kirjaamo@minedu.fi
Pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Valitusaika
30 päivää
30 päivää
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
Valitusaika 14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite:
PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopio:
010 364 3314
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
ajan laskeminen 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.
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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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.

Oikeudenkäyntimaksu

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.

