POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU

2/2022

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo,
1.6.2022 klo 18 Ivalon kirkon seurakuntasalissa.
Davvi-Lappi searvegoddeovttastumi oktasaš girkostivrra čoahkkin dollojuvvo, juos Ipmil sálle,
1.6.2022 dmu 18 Avvila girku searvegoddesáles.
ASIALUETTELO / ÁŠŠELISTU
1§

KOKOUKSEN AVAUS / ČOAHKKIMA RAHPAN

2§

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN / ČOAHKKIMA ORGANISEREN

3§

PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA / BEAVDEGIRJJI DÁRKKISTEADDJIID VÁLLJEN

4§

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 / RUHTADOALU JA
DOAIBMAMUITALUS 2021

5§

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAKO 2023–2026 / OKTASAŠ GIRKOSTIVRRA
SAJIJUOHKU 2023-2026

6§

IVALON HAUTAUSMAAN LAAJENNUS – HANKINTAPÄÄTÖS / AVVILA
HÁVDEEATNAMA VIIDDIDEAPMI – SKÁHPPONMEARRÁDUS

7§

UTSJOEN KIRKON ENERGIAREMONTTI – HANKINTAPÄÄTÖS / OHCEJOGA GIRKU
ENERGIIIADIVVUN

8§

URUVAARAN METSÄN SUOJELU / URRVÄÄRI MEECI SUOJÂLEM

9§

OUTA-LUOSMAN METSÄN SUOJELU / OUTA-LUOVTÂSMÁÁ MEECI SUOJÂLEM

10§

PAPINOJAN METSÄN SUOJELU / PAPINOJA MEECI SUOJÂLEM

11§

TOIMITUSPALKKIOT 2022 / DOAIMMAHUSMÁVSSUT 2022

12 §

MUUT KJ 8:4 §:N MUKAISET ASIAT / EARÁ KJ 8:4 MIELDÁSAŠ ÁŠŠIT

13 §

VALITUSOSOITUS / VÁIDDAČUJUHUS

14 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS / ČOAHKKIMA LOAHPAHEAPMI

Ivalossa / Avvilis 25.5.2022

Anneli Kuhmonen, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Aika
Paikka:
Läsnä:

1.6.2022 klo 18.00–19.22
Ivalon kirkon seurakuntasali
13 valtuutettua oheisen nimenhuutolistan mukaan
Tuomo Huusko, Inarin kirkkoherra
Per Lindblad, Utsjoen vs. kirkkoherra
Antti Huhta, vs. talouspäällikkö
Mauno Hepola, pöytäkirjanpitäjä

1§

KOKOUKSEN AVAUS
Yhteisen kirkkovaltuuston kokous aloitettiin hartaudella. Hartauden pitt kirkkoherra Tuomo
Huusko. Virsi 571/sg 477/sk 91.

2§

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
KL 11:11
Toimielimiin sovellettavat säännökset
Yhteiseen kirkkovaltuustoon, yhteiseen kirkkoneuvostoon ja seurakuntayhtymän
johtokuntaan sekä asioiden käsittelyyn näissä toimielimissä sovelletaan, mitä vastaavasti
kirkkovaltuustosta, kirkkoneuvostosta ja seurakunnan johtokunnasta sekä asioiden
käsittelemisestä niissä säädetään tai määrätään, jollei tästä laista tai kirkkojärjestyksestä
muuta johdu. (KL 11:11)
KJ 8:5,1-2:
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsu on sähköpostitettu 25.5.2022 ja julkipantu sekä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle Ivalossa että Utsjoen seurakunnan ilmoitustaululle 25.5.2022 Asioiden
esityslista liitteineen on sähköpostitettu 25.5.2022. Kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä 2.6.–1.7.2022 kirkkoherranviraston aukioloaikana kirkkoherranvirastossa ja
Utsjoen seurakuntakodilla. Nähtävänä oloa koskeva ilmoitus pidetään kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla sekä Utsjoen seurakunnan ilmoitustaululla 2.6.–1.7.2022.
PÄÄTÖSESITYS:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja suorittaa
nimenhuudon sekä toteaa estyneet ja kutsuu varajäsenet estyneiden
tilalle. Valtuutettujen ja varavaltuutettujen lukumäärän perusteella
todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi, suoritti nimenhuudon sekä
totesi estyneet valtuutetut ja kutsui heille varajäsenet seuraavasti:
Poissa:
Maarit-Sofia Harjunen
Eeva Harmanen
Ritva Hirvelä
Ilmari Laiti
Hannele Kukkala
Hilma Mustonen

Varalle:
Tarja Halonen
Rainer Siirtola
-
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Osmo Niittyvuopio
Aslak Pekkala
Kerttu Valle-Leukkunen
Aarre Vilponen
Satu Yliluoma
Markku Harri
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3§

PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA
PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkistamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkistetaan välittömästi kokouksen
jälkeen ja on ilmoitettu pidettävän yleisesti nähtävänä 2.6.–1.7.2022
kirkkoherranviraston aukioloaikana Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän
kirkkoherranvirastossa sekä Utsjoen seurakunnan ilmoitustaululla.
Pöytäkirjantarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Tarkastusvuoro on aakkosjärjestyksen mukaan seuraavilla: Maarit Sofia
Harjunen ja Eeva Harmanen.

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Ilmari Jomppanen ja Tiitu Kemppainen.
4§

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

YKN 3/6.4.2021/5 §

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Inarin ja Utsjoen seurakuntaneuvostot ovat omilta osiltaan hyväksyneet tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen.
IN SRKN 230322/5 §

INARIN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2021

PÄÄTÖSESITYS:

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Inarin seurakunnan
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021.

PÄÄTÖS:

Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

UTS SRKN 240322/9 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

PÄÄTÖSESITYS:

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Utsjoen seurakunnan
tilinpäätöksen (2.pääluokka) ja toimintakertomuksen vuodelta 2021.
Liite 3/1.2022

PÄÄTÖS:

Hyväksytään esityksen mukaisesti.

YKN 6.4.2022

Seurakuntayhtymän talous
Vuoden 2021 tilinpäätös on 133 398 euroa ylijäämäinen. Ylijäämän muodostumista
edesauttoivat erityisesti kasvanut kirkollisverotulo, sekä Uudenjoen leirikeskuksen
myynnistä saatu kertaluonteinen noin 52 000 euron myyntivoitto. Talousarvion mukaan
vuodelta 2021 odotettiin 0 euron tulosta. Vuoden 2021 tilikauden toimintatuotot olivat 553
549 euroa, ollen reilut 134 000 euroa edellisvuotta suuremmat. Pääasiallinen tekijä
kasvaneisiin toimintatuottoihin oli leirikeskuksen myynnin ohella saamelaistyön avustusten
roima nousu. Toimintakulut olivat 1 868 125 euroa, 138 805 euroa suuremmat kuin
edellisvuonna. Poistojen osuus kasvoi hieman ollen 88 346 euroa.
Verotulot ja valtionrahoitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ________/________

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA

2/2022
Sivu 3

Kirkollisverokertymä vuonna 2021 oli 1 491 695 euroa. Edellisvuonna verokertymä oli
1 363 498, joten verotulot nousivat 8 %. Talousarviossa kirkollisverokertymän oli odotettu
kasvavan hieman maltillisemmin 1 482 000 euroon. Kirkolliskokouksen vahvistama
valtionrahoitus-osuus Pohjois-Lapin seurakuntayhtymälle oli 158 676 euroa vuonna 2021.
PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1) allekirjoittaa Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän vuoden 2021
tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän
vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä,
4) esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää tili- ja vastuuvapauden
tilivelvollisille,
5) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymän ylijäämä 133 398 euroa vuodelta 2021 kirjataan
oman pääoman ylijäämään/alijäämään.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

LIITTEENÄ:

tilintarkastuskertomus

YKN 1.6.2022
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Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen vuodelta 2021,
myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille,
kirjata ylijäämän oman pääoman yli/alijäämään.

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
5§

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAKO 2023–2026

YKN 4/1.6.2022/13 §

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.
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.

YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
6§

IVALON HAUTAUSMAAN LAAJENNUS – HANKINTAPÄÄTÖS

YKN 4/1.6.2022/5 § 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.
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YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
7§

UTSJOEN KIRKON ENERGIAREMONTTI – HANKINTAPÄÄTÖS

YKN 4/1.6.2022/6 § 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
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
8§

URUVAARAN METSÄN SUOJELU

YKN 4/1.6.2022/8 § 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.

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
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allekirjoittaa suostumusasiakirjan (LAPELY/1232/2022).
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että suojelualue nimetään
Uruvaaran luonnonsuojelualueeksi.
PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
9§

OUTA-LUOSMAN METSÄN SUOJELU

YKN 4/1.6.2022/9 § 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
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
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
10§

PAPINOJAN METSÄN SUOJELU

YKN 4/1.6.2022/10 § PAPINOJAN METSÄN SUOJELU

ELY-keskus on tehnyt tarjouksen Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän omistaman Onnelan
kiinteistön metsien ikuisesta suojelusta. Tarjous koskee Inarin kunnassa kirkonkylä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ________/________
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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
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
11§

TOIMITUSPALKKIOT 2022

YKN 4/1.6.2022/12 § 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%.
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Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
12§
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14§

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22.
Ivalossa 1. kesäkuuta 2022

Anneli Kuhmonen
Mauno Hepola
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja
päätöksiä. Tarkistuksen osoitukseksi olemme merkinneet sivut nimikirjaimin Ivalossa 1.
kesäkuuta 2022

Jouni Ilmari Jomppanen
Tiitu Kemppainen
pöytäkirjantarkastaja
pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja Utsjoen
seurakuntatalolla 2.–16.6.2022 ja sitä koskeva ilmoitus on ollut nähtävillä
kirkkoherranviraston ja Utsjoen seurakunnan ilmoitustauluilla 2.–16.6.2022.

Mauno Hepola, ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ________/________

VALITUSOSOITUS
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 1.6.2022

Pykälä 13

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:

4, 5

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin 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 ja valituskieltojen perusteet: 6-7. 8-10, 11

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 029 56 42841, puh 029 56 42800,sähköposti oulu.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 5
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 4
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

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Valitusaika
30 päivää

• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
• Pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
• Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ________/________

Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ajan laskeminen 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

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.
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ________/________

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
ESITYSLISTA
Yhteinen kirkkovaltuusto 2018-2022
Kirkkovaltuuston jäsen
Laila Aikio

läsnä/ei/
varajäsen
läsnä

Väinö Guttorm
Maarit-Sofia Harjunen
Eeva Harmanen

läsnä
Tarja
Halonen
Rainer
Siirtola

1/2022

NIMENHUUTOLISTA
lista

Yhteisen hyväksi
Yhteisen hyväksi
Yhdistynyt srk

poissa

Lähellä Sinua

Jouni Ilmari Jomppanen

läsnä

Lähellä Sinua

Tiitu Kemppainen

läsnä

SDP

Anneli Kuhmonen

läsnä

Lähellä Sinua

Hannele Kukkala

läsnä

Rauhanyhdistys

Ilmari Laiti

poissa

Lähellä Sinua

Marketta Lehtola

läsnä

Lähellä Sinua

Hilma Mustonen

poissa

Lähellä Sinua

Osmo Niittyvuopio

poissa

Yhteisen hyväksi

Jouni Esa Nousuniemi

läsnä

Yhteisen hyväksi

Aslak Pekkala

poissa

Rauhanyhdistys

Kari Tammela

läsnä

SDP

Henna Tervaniemi

läsnä

Lähellä Sinua

Kerttu Valle-Leukkunen

poissa

Lähellä Sinua

Aarre Vilponen

poissa

Lähellä Sinua

Marketta Vuolab

läsnä

Yhteisen hyväksi

Markku Harri

Äänestykset
(jaa, ei)

Lähellä Sinua

Ritva Hirvelä

Satu Yliluoma

pvm 1.6.2022

Yhdistynyt srk

VARAJÄSENET
Lähellä Sinua
ei varajäseniä

Rauhanyhdistys
ei varajäseniä

SDP
Kaisa Tanhua

Yhdistynyt srk
Rainer Siirtola
Markku Harri

Yhteisen hyväksi
Tarja Halonen
Paulus Keskitalo
Veikko Guttorm
Ursula Waltari
Kirsti Guttorm
Maiju Seppänen

