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

Anne Mäkelä

Eila Kivioja

NÄHTÄVILLÄPITO
Pöytäkirja on ollut nähtävillä Sodankylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana 20.12.2013–20.1.2014 välisen ajan. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 20.12.2013
asetetulla kuulutuksella.

Hanna Kuusela
kirkkoherra
Alkuhartaus
Kv.

29)

Ennen kokouksen avaamista pidetään alkuhartaus.

Päätös:

Alkuhartauden toimitti kirkkoherra Hanna Kuusela.

Kokouksen avaus
Kv.

30)

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kv.

31)
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että saapuvilla on
enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla todetaan.
Kutsun kirkkovaltuuston kokoukseen antaa puheenjohtaja ja kutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Sodankylän seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan on
kullekin valtuutetulle lähetettävä kirjallinen kutsu asialuetteloineen vähintään viikkoa ennen kokousta.
Puheenjohtaja selosti kuulutusmenettelyn. Kuulutus oli pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 10.12.2013 saamenkielisen käännöksen ja
asialistan kanssa. Kokouskutsu asialistoineen oli lähetetty kirkkovaltuute-
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tuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 10.12.2013.
Nimenhuudossa todettiin paikalla olevan 23 valtuutetusta 19 varsinaista
valtuutettua, 2 varavaltuutettua.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kv.

32)

Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, sekä päättää
pöytäkirjantarkastuksen ajankohdasta, sen nähtävillä pidosta sekä
nähtävillä pidosta ilmoittamisesta.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Mäkelä ja Eila Kivioja. Pöytäkirja
päätettiin tarkastaa 19.12.2013 klo 12.00-16.00 ja pitää tarkastettu pöytäkirja nähtävillä 20.12.2013-20.1.2014 välisen ajan kirkkoherranvirastossa, viraston aukioloaikana. Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla olevalla kuulutuksella.

Työjärjestyksestä päättäminen
Kv.

33)

Kokouksen työjärjestykseksi valtuusto hyväksynee osanottajille etukäteen jaetun esityslistan.

Päätös:

Aimo Uusitalo esitti, että esityslistan pykälä Kv. 39) Vuotson kappelia
koskeva valtuustoaloite siirretään pykäläksi Kv. 37) ja esityslistan pykälä Kv. 37) Talousarvio 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 20142016 siirretään pykäläksi Kv. 39). Heimo Haapaniemi kannatti esitystä.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Uusitalon esittämän muutoksen
ja muutoksen mukaisen esityslistan.

Hautausmaakatselmukset
Kn.

90)

Kirkkoneuvoston nimeämä katselmustoimikunta on suorittanut katselmukset Kirkonkylän, Vuojärven ja Unarin hautausmailla 2.9.2013.

Tp.

Ohessa pöytäkirja suoritetuista katselmuksista tiedoksi ja toimenpiteitä
varten sekä kirkkovaltuuston tietoon saatettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että pöytäkirjassa mainitut toimenpiteet toteutetaan ja pöytäkirja lähetetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.
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34)
Päätös:

Hautausmaiden katselmuspöytäkirja annettiin tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Seurakunnan ilmoitukset
Kn.

Kv.

98)

Seurakunnan ilmoitukset on vuonna 2013 julkaistu Sompio –lehdessä.

Pj.

Ehdotan neuvoston esittävän kirkkovaltuustolle ilmoitusten julkaisemista vuonna 2014 Sompio –lehdessä rivi-ilmoituksena samoin ehdoin kuin
vuonna 2013.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

35)
Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti, että seurakunnan ilmoitukset julkaistaan vuonna 2014 Sompio-lehdessä, samoin
ehdoin kuin vuonna 2013.

Seurakuntapastorin virka
Kn.

101)

Taloussuunnittelun toimikunta on kokouksessaan 22.10.2013 keskustellut
seurakunnan talouden suunnittelusta myös henkilöstömenojen osalta.
Toimikunta on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle yhden seurakuntapastorin viran lakkauttamista. Viralla ei tällä hetkellä ole vakinaista haltijaa
Juha Alanderin irtisanouduttua. Vs. seurakuntapastori Suvi Löytynojan
viransijaisuus päättyy 13.12.2013. Papin virkojen osalta tilanne on ollut
jo vuosia haasteellinen: seurakuntapastorien virkoihin on ollut vaikea
saada pysyvää työntekijää tai edes sijaista. Seurakuntaa on hoidettu käytännössä kolmella papilla. Neljännen papin viran eli toisen seurakuntapastorin viran perustamisajasta kahdenkymmenen vuoden takaa tähän
päivään verrattuna seurakunnan väkiluku on pudonnut 2 000 jäsenellä.
Seurakuntapastorin viran lakkauttaminen toisi noin 50 000 euron vuosittaisen säästön palkkakustannuksissa. Papiston työt on mahdollista hoitaa
kolmen viranhaltijan toimesta, mutta se edellyttää muutoksia töiden järjestelyissä ja yleisessä ajattelussa. Pappien on keskityttävä hoitamaan ensisijaisesti niitä virkatehtäviä, jotka kuuluvat nimenomaan papeille: kirkollisia toimituksia ja jumalanpalveluselämää, sielunhoitoa ja muuta
yleistä seurakuntatyötä. Lisäksi kirkkoherran on priorisoitava työnsä niin,
että hallintoon jää riittävästi aikaa.

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston esittävän kirkkovaltuustolle, että avoimena
oleva seurakuntapastorin virka lakkautetaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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36)
Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti lakkauttaa
avoimena olevan seurakuntapastorin viran.

Vuotson kappelia koskeva valtuustoaloite
Kn.

106)

Kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenet Aimo Uusitalo ja Heimo Haapaniemi ovat jättäneet kirkkovaltuustolle aloitteen koskien Vuotson kappelin rakentamista. Kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen kirkkovaltuuston
käsittelyä varten. Aloitteessaan Uusitalo ja Haapaniemi tuovat esiin seurakunnan talouden kiristymisen sekä huolensa talouden alijäämästä nyt ja
tulevana vuonna. Uusitalo ja Haapaniemi viittaavat taloustoimikunnan
päätökseen esittää kirkkoneuvostolle neljännen papinviran lakkauttamista
säästösyistä: viran perustamisesta tähän päivään on kahdenkymmenen
vuoden aikana seurakunnan väkiluku pudonnut noin kahdella tuhannella
jäsenellä.
Aimo Uusitalo ja Heimo Haapaniemi kyseenalaistavat kirkkovaltuuston
jo tekemän päätöksen rakentaa Vuotsoon kappeli, perusteluinaan seurakunnan talouden näkymät sekä koko kirkon heikentyvä taloudellinen tilanne, mikä on ajanut monia seurakuntia mm. luopumaan kiinteistöistään.
Uusitalo ja Haapaniemi kysyvät, pitääkö Vuotson kappelin noin 600 000
euron kustannusarvio enää paikkaansa. Kirkkohallituksen myöntämä
avustus Sodankylän seurakunnalle kappelin rakennuttamiseksi on
392 000 euroa.
Aloitteessaan Uusitalo ja Haapaniemi esittävät kirkkovaltuustolle, ettei
Sodankylän seurakunta ota avustusta vastaan, vaan siirtää sen toiselle
toimijalle, jolla on valmiutta ja tarvetta rakentaa kappeli. Lisäksi he esittävät, että kirkkovaltuusto päättää olla rakentamatta Vuotson kappelia.
Aimo Uusitalo ja Heimo Haapaniemi painottavat aloitteessaan, että seurakunta ei tarvitse enää seiniä seisomaan tyhjän panttina, vaan on panostettava enemmän diakoniatyöhön, lasten kasvattamiseen kristillisiin arvoihin, hengelliseen työhön sekä muihin kirkolle kuuluviin palveluihin.
Uusitalon ja Haapaniemen esitys liitteenä.

Pj.

Ehdotan kirkkoneuvoston päättävän esittää kirkkovaltuustolle, että aloite
ei aiheuta toimenpiteitä, vaan Sodankylän seurakunta rakentaa Vuotson
kylään kappelin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että aloite ei aiheuta
toimenpiteitä, vaan Sodankylän seurakunta rakentaa Vuotson kylään
kappelin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti.
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37)
Päätös:

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kirkkovaltuuston jäsen Aimo Uusitalo esitti aloitteensa mukaisesti, että Sodankylän seurakunta ei ota avustusta vastaan, vaan siirtää sen toiselle toimijalle, jolla on valmiutta ja tarvetta rakentaa kappeli sekä esitti valtuuston myös päättävän, ettei seurakunta ala rakentamaan Vuotson kappelia. Uusitalon esitystä kannattivat
Heimo Haapaniemi, Anita Niemi, Antero Lakela ja Martti Lintula.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA äänestäneet olivat kirkkoneuvoston esityksen kannalla ja EI äänestäneet Aimo Uusitalon esityksen
kannalla. JAA –ääniä annettiin 11, EI –ääniä 10, ääniä annettiin yhteensä
21. Äänestystulos liitteenä.
Suoritetun äänestyksen perusteella kirkkovaltuuston päätökseksi tuli
kirkkoneuvoston esitys, ettei aloite aiheuta toimenpiteitä, vaan Sodankylän seurakunta rakentaa Vuotson kylään kappelin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti.
Aimo Uusitalo, Pentti Aikio, Heimo Haapaniemi, Martti Lintula ja Antero Lakela jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä kirjallisena.

Investointisuunnitelma 2014-2016
Kn.

Kv.

103)
Tp.

Ehdotan kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle esittävän, että oheisen liitteen mukainen investointiohjelma vuosille 2014-2016 vahvistetaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

38)
Päätös:

Kirkkovaltuusto vahvisti esityksen mukaisen investointisuunnitelman
vuosille 2014-2016.

Talousarvio 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016
Kn.

102)

Johtokunnat ja työntekijät ovat tehneet esityksensä vuoden 2014 talousarvioon ja kaavailleet myöskin suunnitelmia vuosille 2014-2016. Eri
työmuotojen toiminnassa ja painopistealueissa ei ole isompia muutoksia.
Kirkkoneuvoston tulee valmistella talousarvio ja lähettää se kirkkovaltuustolle, jonka tulee hyväksyä se viimeistään joulukuussa.
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Ehdotan neuvoston tekevän ehdotuksen talousarvioksi vuodelle 2014
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 ja lähettävän
sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Talousarvio perusteluineen vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 lähetetään kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto totesi, että ensi vuonna talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa pyritään selkeyttämään, yleisen talous- ja
kehitysnäkymien rinnalle tuodaan lisää tietoa oman seurakunnan tilanteesta ja eri työalojen toimintasuunnitelmia sekä tavoitteita pyritään
tuomaan selkeämmin esiin.

Kv.

39)
Päätös:

Talousarvio vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 20142016 vahvistettiin muutoksitta yksimielisesti.

40)

1. Seurakunnan saama julkisuus

Ilmoitusasiat
Kv.

Kirkkoherra toi ilmoitusasioissa esiin, että seurakunta on jälleen saanut
julkisuutta toukokuisten kirkossa sattuneiden tapahtumien seurauksena.
Hän ilmoitti, että asiasta on tiedotettu niin paljon kuin salassapitosäädösten vuoksi voidaan tiedottaa.
2. Internetin käyttö tiedonvälityksessä
Anne Mäkelä toi esiin toiveen internetin tehokkaammasta käytöstä seurakuntaa koskevien tietojen välittämisessä, koska nykyään tietoa haetaan
yhä enemmän internetin kautta. Hän toivoi, että kokousten pöytäkirjojen
vientiä kotisivuille tehostetaan ja myös johtokuntien pöytäkirjat tuodaan
nähtäville kotisivuille. Lisäksi Mäkelä toi esiin, että seurakunnan palveluistaan perimät hinnat voitaisiin laittaa esille kotisivuille, jotta ihmiset
saisivat niihin tutustua ja käyttää tietoja apuna suunnittelussa.
Valitusosoitus
Kv.

41)

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, kos-
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ka päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:

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 kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

B.

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:
1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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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
Kirkollis- ja hallintovalitukset
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valitukviranomainen
sella.
ja valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
_________________________________________________
hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
30 päivää
___________________________ hiippakunnan tuomiokapituli,
pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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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 tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
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 valitus-
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ajan 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 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain
6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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