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16 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 2

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

17 §

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 17.03.2016

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN:n päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

18 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 3

TYÖJÄRJESTYS

Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 §

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 Maija Tolvanen ja Ellen Udd.
Pöytäkirja tarkistetaan taloustoimistossa viimeistään torstaina31.03.2016 ja
pidetään nähtävänä 01.04.2016 alkaen.

KN:n päätös

Ellen Udd oli poissa kokouksesta.
Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkistajiksi
aakkosjärjestyksen mukaan Maija Tolvasen ja Merja Jaarasen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

20 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 4

SUOMEN LÄHETYSSEURAN PALVELUSOPIMUS

Valmistelu

vs. kirkkoherra

Esittely

Suomen Lähetysseura on lähettänyt Nurmeksen ev.lut.seurakunnan
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi uuden palvelusopimusehdotuksen. (LIITE
1.)
Jatkossa kaikki Suomen Lähetysseuralle menevät lahjoitukset kohdennetaan
yhdelle sopimukselle. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen sisältöä
tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Seuraavaksi sopimuksen tarkistuspisteeksi
ehdotetaan 1.12.2016.
Palvelusopimuksen yksittäisiä kohteita voidaan muuttaa tarvittaessa ennen
tarkistuspistettä esim. työalueella tapahtuvien muutosten vuoksi.
Kirkkoneuvosto voi halutessaan antaa palvelun johtokunnalle
mahdollisuuden tehdä sopimuksen taloudellisten raamien sisällä päätökset
tällaisista yksittäisistä muutoksista.
Uusi sopimus kattaa seuraavat kohteet:
Senegal:
Foundiougnen alueen ruokaturvaohjelma
Tansania: Piritta Korhonen
Jarkko Korhonen
Nepal:
Janne Juhaninmäki
Teresa Juhaninmäki

1500€
3000€
3000€
4000€
4000€

Yhteensä

15 500€

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Suomen lähetysseuran
palvelusopimusehdotuksen. Seuraavaksi tarkistuspisteeksi sovitaan
1.12.2016. Kirkkoneuvosto antaa palvelun johtokunnalle mahdollisuuden
tehdä tarvittaessa sopimuksen taloudellisten raamien sisällä yksittäisten
kohteiden muutokset.

KN:n päätös

Puheenjohtaja saattoi kirkkoneuvostolle tiedoksi Ylä-Karjalassa 27.2.2016
olleen jutun "mikä apu oikeasti auttaa?".
Kirkkoneuvosto keskusteli palvelusopimuksesta.
Pertti Ryynänen esitti asian jättämistä pöydälle, jota esitystä kannatettiin.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle jatkoselvitysten
takia.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

21 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 5

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 h
Esitys KN:n kokouksessa 17.2.2016 § 11
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. a.
KN:n päätös kokouksessa 17.2.2016 § 11
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.

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

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Jaakko Korhonen poistui kokouksesta jäävinä tämän pykälän käsittelyn
ajaksi klo 17.58 - 17.59.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
22 §

PÖYTÄKIRJAPÖYTÄKIRJA N:o 2/2016
30.03.2016
Sivu 6

TASEKIRJA/TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015

Valmistelu

talouspäällikkö

Esittely

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase
ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta
vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä
tilintarkastajille. Tilinpäätösaineisto sidotaan tasekirjaksi (KJ 15:9,2,3,
Taloussääntö 25 §).
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, annettava luettelo seurakunnan
jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston
toimenpiteistä niiden johdosta sekä annettava tietoa seurakunnan talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät ilmene tuloslaskelmassa, taseessa
tai taseen liitetiedoissa (KJ 6:6).
Johtokunnat ovat laatineet johtosääntönsä mukaisesti oman työalansa
toimintakertomukset kirkkoneuvostolle (JS:t 2:8).
Tasekirja 2015/toimintakertomus ja tilinpäätös. Liite 1/22 §

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen vuodelta 2015 liitteen 1/22 §:n mukaisena ja luovuttaa
sen tilintarkastajille sekä valtuuttaa vt. kirkkoherran ja talouspäällikön
allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille.

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
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N:o 2/2016
Sivu 7

23 §
LAUSUNTO SELVITYSTYÖHÖN MUKAAN LÄHTEMISESTÄ JOENSUUN
ROVASTIKUNNALLE
Valmistelu

vs. kirkkoherra

Esittely

Kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessa 17.2.2016 §:ssä 13.3 asiasta.
Kirkkoneuvosto päätti, että otetaan yhteyttä Ylä-Karjalan seurakuntiin ja asia
otetaan päätettäväksi seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Lääninrovasti on pyytänyt kirkkoneuvostolta lausuntoa selvitystyöhön
mukaan lähtemisestä 31.3.2016 mennessä.
Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 9.3.2016,
ettei Lieksan seurakunta lähde mukaan selvitystyöhön. Myös Juuan
seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.3. päättänyt, ettei Juuan
seurakunta lähde mukaan selvitystyöhön. Valtimon seurakunnan
kirkkoneuvosto ei ole käsitellyt asiaa.

Esitys

Nurmeksen seurakunta ei lähde mukaan selvitystyöhön.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
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N:o 2/2016
Sivu 8

24 §
KURKINEN ESA HIRVISEURUEEN METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN
JATKAMINEN
Valmistelu

talouspäällikkö

Esittely

Kurkinen Esa-hirviseurue anoo metsästysvuokrasopimuksen uusimista
seuraavasti:
vain hirvenmetsästykseen
1. Iso-Pappila 76:102, pinta-ala 184,29 ha ja Iso-Pappila 76:102/4 pinta-ala
7,90 ha, Iso-Pappila yhteensä 192,19 ha (karttaliite nro 2).
2. Pieni-Pappila 77:63, pinta-ala 86,53 ha (karttaliite nro 2).
3. Savilehto 48:59/1, pinta-ala 43,88 ha (karttaliite nro 2).
Kaikki yhteensä 322,60 ha.

Esitys

Kirkkoneuvosto vuokraa Kurkinen Esa-hirviseurueelle anotut alueet vain
hirvenmetsästykseen. Metsästysvuokra peritään 0,34 €/ha lisättynä
arvonlisäverolla. Vuokra tarkistetaan vuosittain. Vuokrasopimus on
voimassa 1.9.2016 - 31.8.2021.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

25 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 9

MOOTTORIKELKKAILU-URAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Valmistelu

talouspäällikkö

Esittely

Nurmeksen ev.lut. seurakunnalla on ollut moottorikelkkailu-uran
käyttöoikeussopimus Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys r.y.:n kanssa.
Sopimus on päättynyt 31.12.2015. Sopimus on koskenut Mustapuro tilaa
RN:o 78:1. Kelkkailu-uran pituus tilan alueella on n. 300 metriä ja leveys n.
4 metriä.
Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys r.y. haluaa uudistaa
moottorikelkkailu-uran käyttöoikeussopimuksen 15 vuodella, vuoteen
31.12.2030 saakka koskien Mustapuron tilaa RN:o 78:1. Kelkkailu-uran
pituus tilan alueella on n. 300 metriä ja leveys n. 4 metriä.
Yhdistyksen puheenjohtaja Tenho Nissinen on suullisesti (15.3.) esittänyt,
että pyyntö käyttöoikeussopimuksen kestosta on 10 vuotta ei 15 vuotta.

Esitys

Kirkkoneuvosto (KN:n ohjesääntö 3luku § 10 kohta 6.) jatkaa
moottorikelkkailu-uran käyttöoikeussopimusta 29.03.2025 saakka
Mustapuron tilalla RN:o 78:1. Kelkkailu-uran pituus tilan alueella n. 300
metriä ja leveys n. 4 metriä. Urasta ei peritä vuokraa. Toisen omaisuudelle
aiheutettu vahinko tai haitta on korvattava.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

26 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 10

NIMIKKOKENTTÄSOPIMUS

Valmistelu

vs. kirkkoherra

Esittely

Nimikkokenttäsopimus Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
kanssa koskien nimikkokenttää ’Inkerin kirkon työ Venäjällä’ on päättynyt
31.12.2014. Kirkkoneuvosto on kohdentanut Inkerin kirkon työlle varatun
vuotuisen 2000€ talousarvioavustuksen vuosina 2015 ja 2016 suoraan
Viipurissa olevaan Turvakoti Dikoniin Inkerin Kirkon kautta (KN 6/2015;
71§). SEKL:en kotimaisen ja ulkomaisen työn osasto tarvitsee virallisen
päätöksen nimikkosopimuksen päättymisestä.

Esitys

Nurmeksen seurakunnan kirkkoneuvosto toteaa, että vuonna 1995 laadittu
nimikkokenttäsopimus Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
kanssa Inkerin kirkon Venäjän työn osalta on päättynyt 31.12.2014.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

27 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 11

VT. KIRKKOHERRA LEILA KOPOSEN PALKKAUS

Valmistelu

Talouspäällikkö

Esittely

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kirje N:o 188a/pastori Leila Koposen
viranhoitomääräys avoinna olevan Nurmeksen seurakunnan kirkkoherran
viran hoitamiseen virkavapaana omasta virasta 1.4.2016 lukien siihen
saakka, kun virka vakinaisesti täytetään. Nurmeksen seurakunta päättää
palkkauksesta.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää pastori Leila Koposen kuukausipalkaksi 4.017,20 €
(Kirkkoherran viran K-hinnoitteluryhmä) kirkkoherran viran hoitamisen
ajaksi.

KN:n päätös

Leila Koponen poistui kokouksesta jäävinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi
klo 18.46 - 18.50.
Hannu Pääkkönen esitti puheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi
Veikko Jaarasta. Muita eistyksiä ei tullut.
Veikko Jaaranen toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

28 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 12

VS. KAPPALAINEN HEIKKI HOLKERIN PALKKAUS

Valmistelu

Talouspäällikkö

Esittely

Kuopion hiippakunnan tuomikapitulin kirje N:o 262/rovasti Heikki Holkerin
viranhoitomääräys Nurmeksen seurakunnan kappalaisen viran hoitamiseen
viransijaisena 11.4.2016 lukien siksi ajaksi, joksi viran varsinainen haltija on
määrätty hoitamaan Nurmeksen seurakunnan avoinna olevaa kirkkoherran
virkaa. Nurmeksen seurakunta päättää viransijaisen palkasta.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää rovasti Heikki Holkerin kuukausipalkaksi
vaativuusryhmän 601 mukaisen peruspalkan (2.641,14 €) viransijaisuuden
ajaksi 11.4.2016 lukien.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

29 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 13

TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2017

Valmistelu

Talouspäällikkö

Esittely

Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita
käytetään seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Se tulojen määrä, joka
kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan vuosittain kootaan
muiden tulojen lisäksi, kootaan kirkollisverona. KL 15:1 ja KL 15:2
”Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.” KL 15:2
Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 1986 lähtien 1,65.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa
tuloveroprosentiksi vuodelle 2017 1,65.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

30 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 14

VALMIUSSUUNNITELMAN LIITE. EI JULKINEN

Valmistelu

vs. kirkkoherra

Esittely

Esitellään kokouksessa.

Esitys
KN:n päätös

Ei julkinen pykälä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

31 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 15

MUUT ASIAT
Keskusteltiin vanhan virastotalon lämmönjakohuoneen lattian korjauksesta. Ei
lähdetä toteuttamaan.
Keskusteltiin traktorin tarjouspyynnöstä ja kirkon urkujen isosta huollosta.

32 §

ILMOITUSASIAT
Palvelun johtokunnan pöytäkirja 17.2.2016
Julistuksen johtokunnan pöytäkirja 18.2.2016
Kasvatuksen johtokunnan pöytäkirja 24.2.2016
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2106 ote §
25/Perheneuvonnan järjestäminen Pielisen Karjalassa; Yhteistyösopimuksen
jatkaminen. Perheneuvonnan yhteistyösopimus on allekirjoitettu.
Kuopion hiippakunnan tuomikapitulin kirje N:o 262/rovasti Heikki Holkerin
viranhoitomääräys Nurmeksen seurakunnan kappalaisen viran hoitamiseen
viransijaisena 11.4.2016 lukien siksi ajaksi, joksi viran varsinainen haltija on
määrätty hoitamaan Nurmeksen seurakunnan avoinna olevaa kirkkoherran
virkaa. Nurmeksen seurakunta päättää palkkauksesta.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kirje N:o 188a/pastori Leila Koposen
viranhoitomääräys avoinna olevan Nurmeksen seurakunnan kirkkoherran
viran hoitamiseen virkavapaana omasta virasta 1.4.2016 lukien siihen saakka,
kun virka vakinaisesti täytetään. Nurmeksen seurakunta päättää palkkauksesta.
Vs. kirkkoherran viranhaltijapäätökset § 3 - 10
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset § 7 - 10
Kolehtisuunnitelman muutokset:
Hiljaisen viikon ti 22.3.2016 ei kannettu lainkaan kolehtia, sillä tuolle päivälle
määrätylle kohteelle oli kannettu kolehti jo 6.3. Suunnitelmassa on vahingossa
sama kohde merkitty kahdelle päivälle.
Helatorstain 5.5.2016 kolehti Pohjois-Karjalan kirkkomusiikkipiirille siirtyy
kannettavaksi 10.7.2016. Helatorstaina kolehti kannetaan samana päivänä
Nurmeksessa järjestettävän Pohjois-Karjalan Kirkkomusiikkijuhlan
järjestelykuluihin Nurmeksen Kirkkokuoro ry:n kautta.
Nurmeksen seurakunnan ja Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen
välinen uusi nimikkosopimus on allekirjoitettu. Kohdetyöalueena on Bulgaria.
Kirkkoneuvoston kokous 26.4.2016
Kirkkovaltuuston kokous 2.6.2016
Merkittiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

33 §

PÖYTÄKIRJA
30.03.2016

N:o 2/2016
Sivu 16

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN
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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 16-20, 22, 29-33
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 21, 23-28
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
Sähköposti:

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
30 päivää

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.

