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

Eila Kivioja

Pauli Postila

NÄHTÄVILLÄPITO
Pöytäkirja on ollut nähtävillä Sodankylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana 4.2.–4.3.2013 välisen ajan. Nähtävillä pidosta
on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 1.2.2013 asetetulla
kuulutuksella.
Hanna Kuusela
kirkkoherra
Alkuhartaus
Kv.

1)

Ennen kokouksen avaamista pidetään alkuhartaus.

Päätös:

Kirkkoherra Hanna Kuusela toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus
Kv.

2)

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja Juha Kultima avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kv.

3)
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 21.1.2013 saamenkielisen käännöksen ja
asialistan kanssa. Kokouskutsu asialistoineen oli lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 21.1.2013.
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Nimenhuudossa todettiin paikalla olevan 23 valtuutetusta 18 varsinaista
valtuutettua, 4 varavaltuutettua.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kv.

4)

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Kivioja ja Pauli Postila. Pöytäkirja
päätettiin tarkastaa 1.2.2013 klo 9.00-16.00 ja pitää tarkastettu pöytäkirja
nähtävillä 4.2.-4.3.2013 välisen ajan kirkkoherranvirastossa, viraston aukioloaikana. Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla olevalla kuulutuksella.

Työjärjestyksestä päättäminen
Kv.

5)

Kokouksen työjärjestykseksi valtuusto hyväksynee osanottajille
etukäteen jaetun esityslistan.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston vaali
Kn.

105)

Kirkkovaltuuston tulee kautensa 1. ja 3. vuoden 1. kokouksessa valita
keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Näiden toimikausi kestää kunnes uusi puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.

Pj.

Ehdotan neuvoston esittävän, että kirkkovaltuusto iältään vanhimman
valtuutetun avattua kokouksen valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vuosille 2013-2014.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto iältään vanhimman valtuutetun avattua kokouksen valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vuosille 2013-2014.

Korjaus kirkkoneuvoston päätökseen Kn. 105)/2012
Kn.

6)

Alkuperäinen pykälä (kursivoituna):
Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston vaali
Kn.
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Kirkkovaltuuston tulee kautensa 1. ja 3. vuoden 1. kokouksessa valita
keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Näiden toimikausi kestää kunnes uusi puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.
Pj.

Ehdotan neuvoston esittävän, että kirkkovaltuusto iältään vanhimman
valtuutetun avattua kokouksen valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vuosille 2013-2014.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto iältään vanhimman valtuutetun avattua kokouksen valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vuosille 2013-2014.
Kirkkoneuvoston 4.12.2012 tekemää päätöstä on syytä korjata ennen
kuin se menee valtuuston käsiteltäväksi. Kokousta ei avaa iältään vanhin
valtuutettu, vaan nykyinen puheenjohtaja, sillä puheenjohtajiston toimikausi kestää, kunnes uusi puheenjohtajisto valitaan.

Pj.

Esitän, että pykälä korjataan seuraavaan muotoon (vahvennettuna):
Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston vaali
Kn.

105)

Kirkkovaltuuston tulee kautensa 1. ja 3. vuoden 1. kokouksessa
valita keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja. Näiden toimikausi kestää kunnes uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Pj.

Ehdotan neuvoston esittävän, että kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2013-2014.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2013-2014.

Päätös:

Kv.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6)
Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti vuosille 2013–2014 puheenjohtajakseen valtuutettu Juha Kultiman ja varapuheenjohtajakseen valtuutettu Irja-Kaisa Lakkalan.
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Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten valitseminen
Kn.

106)

Kirkkovaltuusto toimittaa toimikauden 1. ja 3. vuoden tammikuussa
varapuheenjohtajan, muiden jäsenten sekä valituille jäsenille henkilökohtaisten varajäsenten vaalin seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista
henkilöistä.
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kv.

Pj.

Ehdotan neuvoston esittävän kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan , muiden jäsenen sekä valituille jäsenille henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimittamista.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan, muut jäsenet sekä jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

7)
Päätös:

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2013–2014 valittiin
Riitta Juntunen.
Kirkkoneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valittiin
seuraavasti:
Varsinainen jäsen
Kirsti Alakorva
Heimo Haapaniemi
Susanna Hannula
Tapio Hietala
Irja-Kaisa Lakkala
Martti Lintula
Erkki Magga
Kaisa Pulju
Aimo Uusitalo
varapuheenjohtaja Riitta
Juntusen varajäsen
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Hautasijoista perittävät maksut

Kn.

7)

Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen
kirkkolakiin. Laki tuli voimaan 19.12.2012 ja lakimuutos on huomioitava vuonna 2013 perittävien hautaustoimen maksujen valmistelussa.
Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee
periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle
palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautasijaa koskevista
maksuista päättää kirkkovaltuusto, muiden hautaamiseen liittyvien palveluiden maksuista päättää kirkkoneuvosto.
Liitteenä kirkkohallituksen yleiskirje koskien maksuja ja tietoa hautaustoimen kustannuksista Sodankylän seurakunnassa. Talouspäällikkö tuo
kokoukseen alustavan suunnitelman perittävistä maksuista.

Kv.

Tp.

Ehdotan kirkkoneuvoston valmistelevan hautasijoista perittävät maksut
ja esittävän kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa maksut.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti lähettää liitteen mukaiset hautasijoista ja hautasijojen varaamisesta perittävät maksut kirkkovaltuustolle esityksin, että
valtuusto vahvistaa perittävät maksut.

8)
Päätös:

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa valtuutettu Eila Kivioja esitti, mm.
valtuutettu Tuula-Maija Magga-Hetan kannattamana, että hautamuistomerkkien ja reunakivien siirtomaksut puolitetaan, jos omaiset ne itse
siirtävät. Sekä kirkkoneuvoston että Kiviojan esitysten saatua kannatusta, suoritettiin äänestys, jossa JAA äänestäneet kannattivat kirkkoneuvoston esitystä ja EI äänestäneet Kiviojan esitystä. JAA -ääniä annettiin
11 ja EI -ääniä 11, jolloin puheenjohtajan äänen ratkaistessa kirkkovaltuuston päätökseksi tuli kirkkoneuvoston esitys.
Lisäksi valtuutettu Anne Mäkelä esitti, mm. valtuutettu Eila Kiviojan
kannattamana, että tyynykivistä, pienistä laatoista ja risteistä ei perittäisi
siirtomaksua. Sekä kirkkoneuvoston että Mäkelän esitysten saatua kannatusta, suoritettiin äänestys, jossa JAA äänestäneet kannattivat kirkkoneuvoston esitystä ja EI äänestäneet Mäkelän esitystä. JAA -ääniä annettiin 17 ja EI -ääniä 5, jolloin kirkkovaltuuston päätökseksi tuli kirkkoneuvoston esitys.
Kirkkovaltuusto vahvisti liitteenä olevat kirkkoneuvoston esityksen mukaiset maksut.
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Ilmoitusasiat
Kv.

9)

Ei ilmoitusasioita.

Valitusosoitus
Kv.

10)

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:

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:
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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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
jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
ValitusKirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin 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
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SODANKYLÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

01/2013

9 (10)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
30 päivää
•___________________________ hiippakunnan tuomiokapituli,
pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
• 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 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, tiedokajan laskeminen sisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
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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 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain
6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pk:n tarkastajat: _____/_____

