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AIKA

Maanantaina, helmikuun 26. päivänä 2018 klo 16.00– 16.25

PAIKKA

Seurakuntatalo, Papintie 2, 99600 Sodankylä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
LÄSNÄ

18-26.
Hanna Kuusela
Marika Annala
Tapio Hietala
Matti Järvinen
Mirja Kaaretkoski
Eeva Kihniö-Kropsu
Martti Kumpulainen
Martti Lintula
Hilkka Poikela
Riitta Sassali
Pentti V. Aikio

kirkkoherra
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen klo 16.15 lähtien
jäsen
jäsen
varapuh.joht.
varajäsen

MUUT SAAPUVILLA OLEVAT
Juha Kultima
Maija Hirvasvuopio
Seija Saarikko

k-valt:n puh.joht.
k-valt.varapj
vs. talouspäällikkö

POISSA

Aimo Uusitalo

jäsen

Hanna Kuusela
puheenjohtaja

Seija Saarikko
pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Riitta Sassali

Marika Annala

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO
Pöytäkirja on nähtävillä Sodankylän seurakunnan kirkkoherran
virastossa 27.2.-31.3.2018 välisen ajan viraston aukioloaikana.
Nähtävillä olosta on ilmoitettu kuulutuksella kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Pk:n tarkastajat: ……/……
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Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Kn.

18)

Pidetään alkuhartaus ja puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Kirkkoherra Hanna Kuusela puheenjohtajana avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kn.

19)

Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetettävä jäsenille viimeistään
3 päivää ennen kokousta ja on kutsuun liitettävä, mikäli mahdollista
luettelo käsiteltävistä asioista.
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on paikalla.

Päätös:

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle kirkkoneuvoston ohjesäännön
mukaisesti, ja että enemmän kuin puolet neuvoston jäsenistä oli paikalla.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kn.

20)

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, sekä päättää
pöytäkirjantarkastuksen ajankohdasta, sen nähtävillä pidosta sekä
nähtävillä pidosta ilmoittamisesta.
Pöytäkirjatarkistajiksi valittiin Riitta Sassali ja Marika Annala. Pöytäkirja
tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksen jälkeen ja pidetään tarkastettu
pöytäkirja nähtävillä 27.2.-31.3.2018 välisen ajan kirkkoherranvirastossa.
Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella kirkkoherranviraston seinällä.

Työjärjestyksestä päättäminen
Kn.

21)

Kokouksen työjärjestykseksi neuvosto hyväksynee osanottajille
etukäteen jaetun esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Oulun hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali
Kn.

22)

Oulun hiippakunnassa toimitetaan tänä vuonna piispan vaali Samuel
Salmen ilmoitettua jäävänsä eläkkeelle 1.11.2018 alkaen. Tuomiokapitulin päättämän vaalin aikataulun mukaan 28.2.2018 mennessä kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat maallikkovalitsijat ja ilmoittavat ne tuomiokapitulille. Sodankylän seurakunnasta valitaan 8 maallikkovalitsijaa. Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on kelpoinen seurakunnan luottamustoimeen eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
Edellytysten, myös 18 vuoden iän, on täytyttävä jo valintahetkellä. Valittavan on oltava valitsevan seurakunnan jäsen. Maallikkovalitsijaksi ei
voida valita papiksi vihittyä. Maallikkovalitsijaksi ehdotettavilta on kysyttävä suostumus ennen valintaa.

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston esittävän kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
piispan maallikkovalitsijoiden vaalin 26.2.2018 klo 17 alkaen kirkkovaltuuston kokouksessa seurakuntatalolla.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös
Kn.

23)

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toteaa päätöksenään, että Hilkka Poikela
on peruuttanut tekemänsä kirkollisvalituksen koskien Sodankylän seurakunnan kirkkovaltuuston 20.12.2017 tekemää päätöstä ottaa talouspäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen Seija Saarikko ja varasijalle Sanna
Kumpula. Valituksessaan Poikela vaati päätöksen kumoamista. Poikela
on hallinto-oikeudelle 29.1.2018 toimittamassaan kirjelmässä peruuttanut
valituksensa, mistä syystä lausuminen valituksen johdosta raukeaa.

Pj.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaivurikuormaajan hankinta

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Hautausmaan kaivurikuormaaja on tullut elinkaarensa päähän. Suntio
Kyösti Seppälä on kartoittanut uuden vastaavan hankintaa. Sopivaa konetta löytyy ainoastaan maahantuoja Mateko Oy:n jälleenmyyjiltä. Kyseeseen tulee JCB 3 CX Compact kaivurikuormaaja, joka sopii kulkemaan Sodankylän seurakunnan hautausmaalla.
Kirkkohallitus on kilpailuttanut vastaavia laitteita ja todennut että ko
laitteita Suomessa myy ainoastaan Mateko Oy:n jälleenmyyjät. Matekon
jälleenmyyjät tarjoavat seuraavia koneita:
Tarjous 1. Leppälä Harri: JCB 3 CX Compact kaivurikuormaaja, esittelykone valm.nro 2454469, rekisteröity 2016, ajotunnit 56 h, jossa lisävarusteina on Steelwrist X07 propopyörittäjä, sekä luiskakauha,
hintaan 94.900 € 0 alv. takuu 6 kk, vapaasti Sodankylässä heti.
Tarjous 2. Huotila Jani: sama kone samoilla varusteilla
hintaan 96.400 €, takuu 6kk, vapaasti Sodankylässä.
Tarjous 3. Sirva Petteri Espoo: JCB 3 CXE T 4 Compackt 4x4x4 kaivurikuormaaja sama kone samoilla varusteilla: hintaan 97100 € 0 alv, takuu 6 kk, vapaasti Sodankylässä.
Tarjous 4. Leppälä Harri: JCB 3 CX Compact kaivurikuormaaja käyttämätön perusmalli ilman edellä mainittua esittelykoneessa olevaa lisävarustetta pyörittäjää sekä luiskakauhaa. hintaan 99.500 € 0 alv, takuu 12
kk ilman tuntirajoitusta, vapaasti Sodankylä noin 3 kk tilauksesta.
Esittelykoneen lisävarusteiden arvo on noin 20.000€. Vuoden 2018 talousarvioon on varattu investointeihin 130.000€ euroa traktorikaivurin
hankintaan.

Vs talouspäällikön esitys:
Sodankylän seurakunta hankkinee tarjous 1 mukaisen, suntio Kyösti
Seppälän suositteleman, esittelykäytössä olleen kaivurikuormurin hintaan
117.676€ arvonlisäveroineen.
Päätös:

Vs talouspäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pk:n tarkastajat: ……/……
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Muut asiat
Johtoalueen käyttöoikeussopimusten ja sähkön
toimitussopimuksen 1.9.2019-31.12.2021 allekirjoitus

Talouspäällikön esitys:
Rovakaira on kaivamassa ilmassa olevan sähköjohdon alle 20 kV maakaapelin seurakunnan palstalla Toivoniemi 8-17. Korvaus suoritettavasta
toimenpiteestä seurakunnalle on 25€. Samalle alueelle rakennettava Puistomuuntamo tulee korvaamaan maalla olevan pylväsmuuntamon. Korvaus tästä seurakunnalle on 300€.
Rovaniemen seurakunta on kilpailuttanut pohjoisen seurakuntien, Sodankylä mukaan lukien sähkön hankintasopimuksen entisen tavan mukaisesti. Edullisimman tarjouksen on tehnyt Energia Myynti Suomi Oy.
Tarjous on voimassa 1.1.2019-31.12.2021.
Valtuutettaneen vs talouspäällikkö Seija Saarikko allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset.

Päätös:

Talouspäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valitusosoitus
Kn

26)

A.
Kieltojen
perusteet

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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:

Pk:n tarkastajat: ……/……
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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 kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

B.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Sodankylän seurakunnan kirkkoneuvosto
Papintie 2, 99600 Sodankylä
(016) 611057
sähköposti: hanna kuusela@evl.fi:
Pöytäkirjan pykälät:
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1
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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.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta 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

C.

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoi- Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankaisun tekintalaki 80-83 §).
keminen
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.
Hankintaoi- Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
kaisun sisäl- – oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
tö
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne
Pk:n tarkastajat: ……/……
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jo ole hankintayksikön hallussa.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Kirkollis- ja hallintovalitukset
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101Oulu
Telekopio: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät
Postiosoite: Pl 85, 90101
Telekopio: Ojakatu 1, 90100 Oulu
Sähköposti:oulu.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusaika
30 päivää

 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

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

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettePk:n tarkastajat: ……/……
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lyn 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: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksiajan laskeminen saantipäivää 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.
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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 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain
6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pk:n tarkastajat: ……/……

