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NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

1§

PÖYTÄKIRJA
17.2.2016

N:o 1/2016
Sivu 2

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Veisattiin virsi 387:1 ja
4.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KL 7:4 mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
KJ 9:1,2 mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston
päättämällä tavalla.
Kokouskutsu on postitettu 9.2.2016

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN:n päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

3§

PÖYTÄKIRJA
17.2.2016

N:o 1/2016
Sivu 3

TYÖJÄRJESTYS

Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KN:n päätös

Kohdassa muut asiat päätettiin ottaa käsiteltäviksi Perheneuvonta ja
keskusteluun lausunnon antaminen Joensuun seurakuntayhtymälle.
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti näillä lisäyksillä.

4§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkistajaa,
tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (KN ohjesääntö 2
§ 6,2).

Esitys

Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan kaksi jäsentä (KJ 7:6). Aakkosjärjestyksen
mukaan vuorossa ovat Hannu Pääkkönen ja Pertti Ryynänen.
Pöytäkirja tarkistetaan taloustoimistossa viimeistään torstaina 18.2.2016. ja
pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 19.2.2016 alkaen (KL 25:3).

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

5§

PÖYTÄKIRJA
17.2.2016

N:o 1/2016
Sivu 4

KIRKKOHERRAN JA KAPPALAISEN SIJAISUUS

Valmistelu

Vs. kirkkoherra

Esittely

Kirkkoherra Reijo Tuokkola on vuosilomalla ja jää eläkkeelle 1.4.2016
alkaen. Hänen sijaisekseen on 31.3.2016 saakka määrätty pastori Leila
Koponen. Kirkkoherran viran hoitajaa tarvitaan kuitenkin 1.4. alkaen aina
siihen saakka kunnes uusi kirkkoherra aloittaa virassaan. Tuomiokapituli voi
määrätä kirkkoherran viran hoitajan kirkkoneuvoston pyynnöstä.
Mikäli kirkkoneuvosto pyytää Koposen määräämistä kirkkoherran viran
hoitajaksi, tarvitaan Nurmeksen seurakunnassa myös kappalaisen sijainen.
Vuoden alussa kappalaisen sijaisena aloittanut pastori Antti Vasari menehtyi
äkillisesti tammikuun puolivälissä.
Tuomiokapitulin mukaan Kuopion hiippakunnassa ei ole työttömiä pappeja,
joita voisi määrätä Nurmekseen sijaiseksi. Eläkkeellä oleva kirkkoherra
Heikki Holkeri on tarjoutunut tulemaan töihin Nurmekseen huhtikuun 11.
päivästä alkaen. Kirkkoneuvosto voi pyytää tuomiokapitulia määräämään
Heikki Holkerin kappalaisen sijaiseksi.

Esitys

Nurmeksen seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia
määräämään kirkkoherran viran hoitajan siihen saakka, kunnes uusi
kirkkoherra ottaa viran vastaan.

KN:n päätös

Leila Koponen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi, klo 17.23 -17.25. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan
toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Kämäräinen.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että kirkkoneuvosto pyytää
tuomiokapitulia määräämään kirkkoherran viran hoitajaksi kappalainen Leila
Koposen siihen saakka, kunnes uusi kirkkoherra ottaa viran vastaan.
Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia määräämään Heikki Holkerin
kappalaisen sijaiseksi 11.4.2016 alkaen siihen saakka kun Koponen hoitaa
kirkkoherran virkaa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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PÖYTÄKIRJA
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N:o 1/2016
Sivu 5

LÄHETYSTYÖN NIMIKKOSOPIMUKSET

Valmistelu

vs. kirkkoherra

Esittely

Palvelun johtokunta esitti kirkkoneuvostolle kokouksessaan 6/2015 uusia
lähetystyön nimikkosopimuksia päättymässä olevien tilalle seuraavasti:
SEKL:n kohde Bulgariassa: Tuetaan talousarviomäärärahoista 4350€ ja
vapaaehtoisesta kannatuksesta 1750€. SLS:n kohde Nepalin alueellinen
kehitysyhteistyö: Tuetaan määrärahoista 8000€. Palvelun johtokunta esitti
molempia kohteita alkamaan vuoden 2016 alusta toistaiseksi.
Kirkkoherra Reijo Tuokkola esitti samassa kokouksessa tukisummien
vähentämistä seuraavasti: SEKL:n kohteelle 1000€ talousarvioavustus ja
SLS:n kohteelle 2000€ talousarvioavustus. Hän perusteli esitystään sillä, että
järjestöille annettavista talousarviomäärärahoista menee tilinpäätösaineiston
mukaan puolet järjestöjen yleishallintoon. Tuokkola esitti, että lähetystyön
tuelle olisi etsittävä suorat yhteydet. Lisäksi Tuokkola esitti myös toisen, jo
voimassa olevan nimikkosopimuskannatussumman (Korhoset Tansaniassa)
puolittamista 6000€:sta 3000€:oon.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti jättää asian
pöydälle.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen
diakonian peruslinjaus vuoteen 2015 lähtee kuitenkin ajatuksesta, että
”kirkon lähetysjärjestöt ovat lähetystyöhön erikoistuneita palvelujärjestöjä,
joiden kanssa seurakunnat voivat käytännössä toteuttaa lähetysvastuutaan.
Kirkko ja seurakunnat tarvitsevat kirkon lähetysjärjestöjä oman
lähetysvastuunsa toteuttamisessa. Lisääntyvät suorat yhteydet ja
lähetysopintomatkat muihin kirkkoihin muuttavat seurakuntien
toimintamuotoja ja antavat mahdollisuuksia uudenlaisiin avauksiin. Näihin
yhteyksiin liittyvät lahjoitukset olisi kuitenkin hoidettava yhteistyössä kirkon
lähetysjärjestöjen ja/tai vastaanottavan kirkon kanssa epätasa-arvoisuuden
välttämiseksi. ”

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä palvelun johtokunnan esityksen uusista
nimikkosopimuksista sillä muutoksella, että SEKL:n kohdetta tuetaan
talousarviomäärärahoista 5000€ ja poistetaan maininta vapaaehtoisesta
kannatuksesta.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto kiinnittää huomiota lähetysjärjestöjen korkeisiin
hallintokuluihin ja toivoo, että lähetysjärjestöt tehostaisivat hallintoaan ja
keskinäistä yhteistyötä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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N:o 1/2016
Sivu 6

TYÖPAIKKARUOKAILUJEN HINNAT

Valmistelu

Talouspäällikkö

Esittely

Työntekijöiden työpaikkaruokailu on järjestetty sopimusruokailuna
paikallisissa ravitsemusliikkeissä. Vuonna 2015 työntekijöiltä on peritty
ravintoedun arvon mukainen hinta 6,20 € ja lipukkeen arvon on ollut 7,60 €.
Vuodelle 2016 vahvistettu ravintoedun arvo on 6,30 €.

Esitys

Kirkkoneuvosto vahvistaa vuonna 2016 ruokalipusta työntekijöiltä
perittäväksi hinnaksi 6,30 € ja lipukkeen arvoksi enintään 7,70 €.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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N:o 1/2016
Sivu 7

KIRKKOHERRAN VAALI

Valmistelu

Vs. kirkkoherra

Esittely

Tuomiokapituli on istunnossaan 19.11.2015 asettanut vaaliehdolle
Nurmeksen seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.vaalisijalle kirkkoherra
Markus Kontiaisen ja 2.vaalisijalle kappalainen Leila Koposen.
Koponen on tuomiokapitulille 1.2.2016 saapuneella kirjeellään pyytänyt
saada vetäytyä vaalista. Tuomiokapituli on istunnossaan 11.2.2016 päättänyt
hyväksyä Koposen pyynnön peruuttaa hakemuksensa avoinna olevaan
Nurmeksen seurakunnan kirkkoherran virkaan.
Tämän vuoksi tuomiokapituli on keskeyttänyt Nurmeksen seurakunnan
kirkkoherran vaalin. Lisäksi tuomiokapituli pyytää Nurmeksen seurakunnan
kirkkovaltuustolta lausuntoa siitä, julistetaanko Nurmeksen seurakunnan
kirkkoherran virka uudelleen haettavaksi vai pyytääkö kirkkovaltuusto, että
tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen viran ainoalle hakijalle,
Rääkkylän seurakunnan kirkkoherra Markus Kontiaiselle. Kirkkovaltuuston
lausunto pyydetään toimittamaan tuomiokapitulille viimeistään 11.4.2016.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto antaa tuomiokapitulille
lausunnon siitä, julistetaanko Nurmeksen seurakunnan kirkkoherran virka
uudelleen haettavaksi vai pyydetäänkö tuomiokapitulia antamaan
viranhoitomääräys viran ainoalle hakijalle, Rääkkylän seurakunnan
kirkkoherra Markus Kontiaiselle.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto päätti pyytää kirkkoherra Markus Kontiaista saarnaamaan
sunnuntaina 28.2.2016 Nurmeksen kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen on
kirkkokahvit ja yhteinen hetki seurakuntalaisten kanssa. Tilaisuuden juontaa
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Riitta Tiensuu. Kontiainen pyydetään
esittäytymään kirkkovaltuuston kokoukseen viikolla 11.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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N:o 1/2016
Sivu 8

SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA IKÄÄNTYVIEN NEUVOSTOON

Valmistelu

vs. kirkkoherra

Esittely

Kirkkoherra Reijo Tuokkola on ollut seurakunnan edustaja ikääntyvien
neuvostossa. Hän on ilmoittanut jättävänsä tehtävän paikkakunnalta muuton
vuoksi. Eila Soikkeli on tiedustellut, nimeääkö seurakunta uuden edustajan
Reijo Tuokkolan tilalle. Ennen Tuokkolaa diakonian viranhaltijat ovat
vuorotellen edustaneet seurakuntaa varsinaisina ja varajäseninä.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää nimetä diakonian viranhaltija Anja Tuovisen
Nurmeksen ev.lut. seurakunnan edustajaksi ikääntyvien neuvostoon ja hänen
varajäsenekseen lähetyksen ja diakonian viranhaltija Erik Reinikan.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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N:o 1/2016
Sivu 9

AVAAVA TASE

Valmistelu

Talouspäällikkö

Esittely

Kirkkohallituksen ohje (18.6.2015) ohjeistaa, että jos jonkin rakennuksen
yhteydessä on hautaustoimeen liittyviä tiloja, tulee kyseisiä tiloja vastaavat
tasearvot erottaa rakennusten tasearvoista ja merkitä kohtaan
Hautaustoimeen aineelliset hyödykkeet ao. tasetileille. Tällaisissa
yhdistelmärakennuksissa seurakunnan tulee jakaa rakennuksen tasearvo
rakennuksen tilaratkaisut ja merkittävät tekniset seikat huomioiden parhaaksi
katsomallaan jakotavalla tase-eriin Rakennukset ja Hautaustoimen aineelliset
hyödykkeet.
Korjaus on tehty avaavaan taseeseen 7.7.2015 kirkkohallituksen ohjeen
mukaisesti. Siunauskappelin tasearvo (1061) on jaettu kahtia siten, että
255.847,60 € on erotettu ja kirjattu Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
tilille 1059 Vainajien säilytystila.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyn korjauksen.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi
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N:o 1/2016
Sivu 10

HÖLJÄKÄN ERÄ RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN

Valmistelu

Talouspäällikkö

Esittely

Höljäkän Erä ry.n metsästysvuokrasopimus päättyy 30.8.2016. Höljäkän Erä
ry anoo 22.1.2016 päivätyllä kirjeellä, että Nurmeksen ev.lut seurakunta
jatkaa metsästysvuokrasopimusta 1.9.2016 alkaen Höljäkän kylässä olevalle
Raiskio-nimiselle tilalle RN:o 47:11 pinta-alaltaan 86.5 ha.

Esitys

Kirkkoneuvosto jatkaa metsästysvuokrasopimusta Höljäkän Erä ry:n kanssa
1.9.2016 alkaen viideksi vuodeksi eteenpäin 30.8.2021 saakka Höljäkän
kylässä olevalle Raiskio-nimiselle tilalle RN:o 47:11. Hehtaarihinta 0,68
€/ha + alv.

KN:n päätös

Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Matti Kämäräinen esitti asian jättämistä
pöydälle lisäselvitystä varten. Tehtyä esitystä kannattivat Hannu Pääkkönen,
Pertti Ryynänen ja Jaakko Korhonen.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä
varten.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi
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N:o 1/2016
Sivu 11

PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUS

Valmistelu

Talouspäällikkö

Esittely

Palkanlaskija Tarja Ryhäsen virkasuhde päättyy 30.4.2016. Palkanlaskija on
hoitanut palkanmaksun seurakunnan tililtä. Palkanlaskenta on vuoden 2016
ajan Rauhalan Priimalaskennalla ja vuoden 2017 alusta lukien KiPa:ssa
(=kirkon palvelukeskuksessa).
Vuonna 2016 palkanmaksatuksen seurakunnassa hoitaa kirjanpitäjä Mirjami
Ollilainen. Hänellä ei ole tilinkäyttöoikeutta.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa palkanlaskija Tarja Ryhäsen
tilinkäyttöoikeuden seurakunnan tililtä Pielisen Osuuspankissa 17.2.2016
lukien.
Kirkkoneuvosto myöntää kirjanpitäjä Mirjami Ollilaiselle
tilinkäyttöoikeuden palkanmaksuun seurakunnan tililtä Pielisen
Osuuspankissa 17.2.2016 lukien.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

13 §

PÖYTÄKIRJA
17.2.2016

N:o 1/2016
Sivu 1

MUUT ASIAT
13.1 §

Valmistelu Talouspäällikkö
Rakennusavustus
Kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen
rakennusavustusten jakoperusteet muuttuvat vuoden 2016 alusta. Muutos
johtuu ennen kaikkea rahoitustavan muutoksesta. Hakuprosessissa pyritään
sähköiseen asiointiin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten
ylläpito saa uusissa jakoperusteissa aiempaa enemmän huomiota. Seurakuntien
on huolehdittava arvorakennuksistaan.
Uusi rakennusavustushakemus tuli Sakastin sivuille vuoden lopulla.
Kirkkohallituksesta sain tiedon, että korjausavustusta voi hakea takautuvasti
tässä muutostilanteessa. Avustushakemuksen käsittelee seurakunnassa
kirkkoneuvosto.
8.12.2015 lähetin sähköisesti kaksi korjausavustushakemusta takautuvasti;
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vanhan pappilan vesivahinkoremontin
rakennusavustushakemuksen kustannusarvioltaan 30-40.000 € sekä
siunauskappelin kaukolämpöön liittymisen rakennusavustushakemuksen
kustannusarvioltaan n 50.000 €.
TP:n esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy avustuhakemuksien lähettämisen.
KN:n päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13.2 §

PERHENEUVONTA
Nurmeksen ja Lieksan seurakunnilla on ollut sopimus perheneuvontatyön
järjestämisestä Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa. Sopimus päättyy
31.3.2016. Jatkosta on neuvoteltu yhteispalaverissa 9.9.2015. Neuvottelussa
sovittiin kahden vuoden jatkosta. Talousarviossa 2016 on varaus
perheneuvontatyölle. Sopimus perheneuvontatyön järjestämisestä Lieksassa ja
Nurmeksessa tuli sähköpostiin 12.2.2016. Sopimuksen voimassaolo 1.4.2016
ja päättyy 31.12.2017. Liite 1 /13.2 §.
Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen perheneuvontatyön
järjestämisestä Lieksassa ja Nurmeksessa ajalle 1.4.2016 – 31.12.2017
KN:n päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

13.3 §

PÖYTÄKIRJA
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N:o 1/2016
Sivu 2

Lausunto selvitystyöhön mukaan lähtemisestä Joensuun rovastikunnalle
Liite 1/§13.3
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Otetaan yhteyttä Ylä-Karjalan seurakuntiin
ja asia otetaan päätettäväksi seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.

14 §

ILMOITUSASIAT

Lähetysseuran hallituksen jäsenten ehdokasasettelu.
Kolehtisuunitelman muutos: Su 21.2.2106 Herättäjän kirkkopyhässä
kannetaan kolehti Heränneen kansan lähetysrahastolle ja tuolle päivälle
merkitty kohde "oman seurakunnan lähetystyö" siirtyy kannettavaksi 3.7.2016.
Vs. kirkkoherran viranhaltijapäätökset 1 § - 2 §
Talouspäällikön viranhaltijapäätös 1 § - 6 §
Kopiokone Konica Minolta Bitzhup:n leasing aika päättyy 14.3.3016. Tehdään
uusi leasingsopimus uudesta Konica Minolta Bitzhupista.
Tuomiokapitulin kirje N:o 165
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos
Traktorin uusintatyöryhmään kutsuttiin Hannu Mikkilä ja Matti Kämäräinen.
Merkittiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.
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Sivu 3

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitteen ja päätti
kokouksen klo 18.50.

NURMEKSEN EV.-LUT. SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 17.2.2016 Pykälät 15

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
perusteet
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun
lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1-5 ja 13-14
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
Nurmeksen ev.-lut. seurakunnan Kirkkovaltuusto
Käyntiosoite: Ikolantie 3
Postiosoite: 75530 Nurmes
Telekopio:
013-474 2440
Pykälät 6-12, 13.1 – 13.2
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin
ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen,
seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä Kirkkovaltuusto / seurakuntaneuvosto / yhteinen Kirkkovaltuusto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kuopion hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Puhelin:
Sähköposti:

Maaherrankatu 21, Kuopio
PL 1744, 70101 Kuopio
010 364 2501
(017) 233 3700 (vaihde)
kuopio.hao@om.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kuopion tuomiokapituli, pykälät
Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio
Postiosoite: PL 42, 70101 Kuopio
Telekopio:
(017) 288 8420

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
30 päivää

Sähköposti:
Kirkkohallitus, pykälät

30 päivää

PL 185, (Satamakatu 11, 00161 Helsinki)
Telekopio: 09-1802 203
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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.
Valituskirjelmän liitteet
– 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.
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: 010 364 3314
Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 82 euroa
ja markkinaoikeudessa 204 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.

