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Kirkkovaltuusto
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika

Maanantai 18.5.2020 klo 18.00 – 19.00

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen sali, Keminmaa

Osallistujat

Varsinaiset jäsenet

läsnä/poissa

Päätöksentekijät (19)

Paula Aaltonen, varapuheenjohtaja
Ari Aho
Marjo Appelgrén
Jarkko Hannunen, puheenjohtaja
Vesa Inkilä
Irja-Liisa Jääskö
Marja Kaakko
Jukka-Pekka Kerimaa
Virpi Kirkinen
Ritva Lampela
Eeva Lääkkö
Jukka Nikurautio
Marjo Nurmi
Jukka Rainto
Risto Rimpisalo
Maija-Liisa Ruonavaara
Jarmo Saariniemi
Pirkko Saastamoinen
Jukka Viitala

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä

Varajäsenet

Muut

kirkkoneuvoston pj. Ari Rautakoski
sihteeri, Päivi Tervo

läsnä
läsnä

Jarkko Hannunen, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet
sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 18.5.2020

Jukka Rainto

Risto Rimpisalo

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä 5.-18.5.2020 virastoaikana klo 9.00-15.00. Pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 21.5.2020 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan taloustoimistossa 21.5.2020

Ari Rautakoski, vt kirkkoherra
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ALKUTOIMET
12
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.

Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden.
13
Laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden
toteaminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen
toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti
koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5, Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin
valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään
viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouksesta on postitettu 7.5.2020 kullekin kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenelle kirjallinen
kutsu asialuetteloineen; asiakirjat ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 5.-18.5.2020.

Päätös:
Kirkkovaltuusto totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 § Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja
käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana
on kirkkoneuvoston ehdotus.

Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan työjärjestykseksi.
15
Pöytäkirjan
tarkastajien ja
ääntenlaskijoiden
valitseminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 § Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.

Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Rainnon ja Risto Rimpisalon.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
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Tilinpäätös 2019
KN 17.3.2020/39 §
Arkiston säilytysyksikkö 02.02.01.01:4
Tilinpäätös:
1) Tasekirja
2) Muut tilinpäätösasiakirjat
3) Tilinpäätöksen tarkastusasiakirja
Tilinpäätös on muotosidonnainen. Tilinpäätöksen laatimisesta säädetään mm. talouspäällikön viran
johtosäännössä, kirkkoneuvoston ohjesäännössä, taloussäännössä ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi
Kirkkohallitus on antanut täsmentäviä ohjeita tilinpäätöksen sisällöstä ja esittämistavasta.
***
T KJ 15 luku 5 §
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä
talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja
sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa
tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa
noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (1336/1997).
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja
taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun
loppuun mennessä.

Keminmaan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2019 on 17.821,92 € ylijäämäinen
Oheismateriaalina tasekirja 2019.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätös
esitetään tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto antaa talouspäällikölle oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tasekirjaan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 18.5.2020/16 §
Oheismateriaalina tasekirja 2019.
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Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja päätti siirtää
ylijäämän edellisten vuosien yli-/alijäämä –tilille.
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Tilintarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
KN 4.5.2020/52 §
Tilintarkastus on pidetty 18.3.2020

Talouspäällikön esitys:
Esitetään tilintarkastuskertomus 2019 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta.

5

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

02/2020

Kirkkovaltuusto

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 18.5.2020/17 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilintarkastuskertomuksen ja päätti
yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.
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Tuloveroprosentti 2021
KN 4.5.2020/50 §
Kirkkolaki 15. luku 2 §
Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon
tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista
säädetään erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi
tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää vapautuksen
kirkollisverosta siten kuin siitä erikseen lailla säädetään.
Tilastoa verotulojen kehityksestä:
2019

Arvio
2020

1283913 1340117 1342265 1400789 1540600 1531060 1511776 1485669 1474237 1466458

1500000

2010
Kirkollisvero
Yhteisövero

128129

2011

154608

2012

118505

2013

125695

2014

136799

2015

138975

Valtion rahoitus
Yhteensä

Tulovero %

2016

2017

20108

-676,42

165612

163562

2018

158004

158000

1412042 1494725 1460770 1526484 1677399 1670035 1697496 1648555 1635924 1624462

1658000

1,25

1,25

1,25

1,25

1,4

1,4

1,4

1,4

161687

1,4

1,4

Verotuloissa on tapahtunut hiljalleen laskua vuodesta 2015 lähtien. Vuodesta 2010
vuoteen 2019 verotulot ovat kasvaneet n. 17%. Kasvu johtuu pitkälti siitä, että 2014
nostettiin veroprosentti 1,25 → 1,4. Tämän hetken tuntuma on, että vuoden 2020
verotuloarvio ei toteudu. Tässä vaiheessa vuotta on kuitenkin vaikea ennustaa kuluvan
vuoden verokertymää.
Koronaepidemian aiheuttamat lomautukset tulevat lisäksi väistämättä vaikuttamaan
verotuloihin ainakin tänä vuonna. Kirkkohallituksen arvion mukaan lomautuksen
vaikutus verotuloihin olisi n. 3%, mikäli lomautukset jäävät maksimissaan kolmeen
kuukauteen. Mikäli lomautukset kestävät 6 kk ja mahdollisesti vielä laajenevat,
vaikutus verotuloihin voi olla jopa 10%. Meillä 3% lasku tarkoittaisi n. 45 000 €.
Yksittäisen vuoden verotulojen romahdus ei kuitenkaan ajaisi seurakuntaa
kassakriisiin. Tulevina vuosina olisi hyvä siirtää päätös seuraavan vuoden
tuloveroprosentista tehtäväksi vasta syksyllä, kuten useimmat seurakunnat tekevät.
Keminmaan seurakunta on tehnyt alijäämäisen tilinpäätöksen peräkkäisinä vuosina
2015 – 2018. Vuoden 2019 tilinpäätös on niukasti ylijäämäinen. Verotulot 2019 jäivät
n. 85 000 € alle talousarviossa arvioidun. Ylijäämään ei siten ole vaikuttaneet

1,4
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verotulot vaan muut, satunnaiset tulot, joita ei ole odotettavissa vuosittain.
Tulevaisuuteen liittyy muutenkin paljon epävarmuustekijöitä, mm. seurakunnan
väkimäärän jatkuva lasku.
Tältä pohjalta katsottuna, tuloveroprosentin nostolle olisi hyvät perusteet, koska
seurakunnan on saatava taloutensa tasapainoon. 0,1%:n korotuksella kerättäisiin n.
110 000 € enemmän. Seurakunnan talous on kuitenkin vielä toistaiseksi vakaalla
pohjalla johtuen aiempina ylijäämäisinä vuosina kertyneistä säästöistä ja
metsäomaisuudesta. Talouden tasapainoa on lähdettävä hakemaan ensin muilla
keinoin kuin tuloveroprosentin korotuksella. Ensin täytyy tarkastella kulurakennetta ja
erityisesti kiinteistöjen aiheuttamia kuluja. Tässä onkin jo päästy hyvälle alulle.
Keminmaan seurakunnalla on hyvät mahdollisuudet saada talous tasapainoon muilla
keinoin. Mikäli ei kuitenkaan tehdä ratkaisuja, joilla on pysyvä vaikutus, lähivuosina
veroprosentin nosto on ajankohtainen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi
vahvistetaan entinen 1,40.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 18.5.2020/18 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
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Kappalaisen viran täyttäminen
KN 24.2.2020/31 §
Seurakuntapastori Laura Kinnunen on hoitanut vt:nä kappalaisen virkaa 1.10.2019
alkaen ja hänen viranhoitomääräyksensä päättyy 22.5.2020. Jotta kappalaisen virka
saadaan vakinaisesti täytettyä, kirkkoneuvoston tulee pyytää Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulilta viran julistamista haettavaksi.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan Keminmaan
seurakunnan kappalaisen viran avoimeksi seuraavalla tehtäväkuvauksella ja
erityispainopisteellä.
Kappalaisen tehtävän pääasiallinen sisältö:
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu kasvatustyö
- Sielunhoitotyö
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät
Muuta tehtävän sisällöstä
Kappalaisen viran erityisenä painopisteenä on kasvatuksen alueen toiminta: lapsi- ja
nuorisotyö sekä rippikoulu tai työnjaossa erikseen sovittu muu työala.
Kelpoisuusvaatimukset
Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10, 15).
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen
tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:16 §:n mukaisen
lääkärintodistuksen (T-lomake) sekä KL 6:33§:n mukaisen rikosrekisteriotteen esittämistä.
Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kk:n koeaikaa. Viran hoitaminen edellyttää ajokorttia ja
oman auton käyttämistä.
Palkka
Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 602 mukainen.
Kirkkoneuvoston päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KN 4.5.2020/52 §
Keminmaan seurakunnan kappalaisen viran hakuaika on päättynyt 27.3.2020. Oulun
hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 7.4.2020 käsitellyt asiaa.
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Avoinna ollutta kappalaisen virkaa haki vain yksi henkilö, seurakuntapastori, vt.
kappalainen Laura Kinnunen. Tuomiokapituli on todennut hänet hakukelpoiseksi ja
antanut hänestä lausunnon, että hänellä on edellytykset hoitaa Keminmaan
seurakunnan kappalaisen virkaa. Laura Kinnunen on toiminut 1.3.2016 alkaen
Keminmaan seurakuntapastorina ja vt. kappalaisena 1.10.2019 alkaen. Hänen
työtapansa ja pappisviran hoitaminen on ollut erittäin hyvää ja seurakuntalaisten
antama palaute hyvin positiivista. Tällaisessa tilanteessa haastattelulle ei ole erityistä
tarvetta, vaikka tuomiokapituli sitä suosittelikin. Laura Kinnusen hakemus esitellään
kokouksessa.
Kirkkoherran esitys
a) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Keminmaan seurakunnan
kappalaisen virkaa ei julisteta uudelleen haettavaksi.
b) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto suorittaa
kappalaisen vaalin. Kappalaisenvaali suoritetaan ehdollisena, koska virkaan
valittavalta edellytetään rikostaustalain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen
esittämistä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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KV 18.5.2020/19 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto:
a) päätti yksimielisesti, että Keminmaan seurakunnan kappalaisen virkaa ei julisteta
uudelleen haettavaksi.
b) suoritti kappalaisen vaalin ja valitsi yksimielisesti Keminmaan seurakunnan
kappalaisen virkaan viran ainoan hakijan Laura Kinnusen. Kappalaisen vaali
suoritettiin ehdollisena, koska virkaan valitulta edellytetään rikostaustalain
(504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen esittämistä.
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Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntö/kirkkoherran virka
KN 17.3.2020/43 §
Keminmaan seurakunnan kirkkoherran virka on ollut haettavana. Kirkkoherra valitaan
välittömällä vaalitavalla. Seurakunta on esittänyt viran erityistarpeiksi talouden ja
hallinnon tuntemuksen. Ensimmäisellä 17.2.2020 päättyneellä hakuajalla virkaan on
ollut yksi hakija, vt. kirkkoherra Ari Rautakoski.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 21.2.2020 käsitellyt Keminmaan
seurakunnan kirkkoherran viran täyttämistä. Tuomiokapitulin käsittely asiassa:
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Oulun hiippakunnan tuomiokapituli toteaa arviointinsa mukaan Ari Rautakosken
kelpoiseksi hakijaksi Keminmaan seurakunnan kirkkoherran virkaan ja antaa
kelpoisuudesta lausunnon. Samoin tuomiokapituli toteaa Ari Rautakosken taidot ja
kyvyt riittäviksi kirkkoherran viran hoitamiseen.
Tuomiokapituli pytää Keminmaan seurakunnan kirkkovaltuuston lausuntoa
kirkkoherran viran täyttöprosessin jatkosta. Kirkkovaltuustolla on lausunnossaan
tuomiokapitulille käytännössä 3 vaihtoehtoa:
1. Pyytää tuomiokapitulia laittamaan virka uudelleen haettavaksi, koska virkaa on
hakenut vain yksi kelpoinen hakija.
2. Pyytää tuomiokapitulia jättämään tässä vaiheessa virka täyttämättä vuoden ajaksi.
3. Pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Ari Rautakoskelle.
Hakupapereihin voi käydä tutustumassa ennen kokousta taloustoimistossa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta pyytää Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Ari Rautakoskelle Keminmaan
seurakunnan kirkkoherran virkaan.
Päätös:
Puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa. Hän totesi, että koska
varapuheenjohtaja oli estynyt saapumasta kokoukseen, kirkkoneuvoston on valittava
varapuheenjohtaja tämän asian käsittelyä varten. Kirkkoneuvosto valitsi tämän asian
käsittelyn ajaksi varapuheenjohtajaksi Ari Ahon.
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Ari Rautakoski poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puhetta
johti varapuheenjohtaja Ari Aho.
Keskustelun kuluessa Risto Rimpisalo esitti, että kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustuolle, että seurakunta pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia
laittamaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherran viran uudelleen haettavaksi. Risto
Rimpisalon tekemää esitystä ei kannatettu.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 18.5.2020/20 §
Hakupapereihin voi käydä tutustumassa ennen kokousta taloustoimistossa ja ne
esitellään myös kokouksessa.
Päätös:
Ari Rautakoski poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen.
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Muut valtuutettujen esille ottamat asiat ja aloitteet
1. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 4.5.2020 aloittaa yhteistoimintasopimuksen
mukaisen yhteistoimintamenettelyn. Menettelyn aloittaminen johtuu toiminta- ja
kokoontumisrahoitusten aiheuttamasta töiden vähenemisestä. Neuvottelut on käyty
yhteistyötoimikunnassa.
Yhteistyötoimikunta on tuta-menettelyn mukaisessa neuvottelussa todennut, että
kesä-elokuun 2020 ajalla henkilöstöön ei kohdistu mitään toimenpiteitä.
Yhteistyötoimikunta palaa neuvotteluihin elokuussa, kun on selvillä uudet
ohjeistukset ja rajoitukset. Neuvotteluissa todetaan syys-joulukuun aikana
toteutettavien lomautusten ja muiden mahdollisten työjärjestelyiden tarve.
2. Risto Rimpisalo toi terveisiä hautaustoimistoilta. Hautauksien sopimien
loppuviikosta on vaikeaa, koska virasto on auki vain ma-ke.
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Valitusosoitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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: 20, 21

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Virka-aika: klo 8.00 – 16.50
Posti-osoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 16, 17, 18, 19
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Ojakatu 1, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Telekopio: 08-3110659
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli©evl.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää 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.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
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ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä
muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

