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KOKOUSAIKA:
KOKOUSPAIKKA:
Läsnä:

28.3.2018 kello 16:30
Seurakuntakeskus

Alanen Margit
Hakala Taina
Haveri Juhani
Majalahti Auli
Mansoniemi Juha
Salo Miikka
Talonen Tuula
Tuohitaival Irma

jäsen
jäsen
jäsen
kirkkovaltuuston pj.
jäsen
jäsen
kirkkovaltuuston vpj.
jäsen

Aila Juha
Vettenranta Timo

vs. kirkkoherra, puheenjohtaja
vt. talouspäällikkö

Poissa
________________________________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET:
____________________
Juha Aila
puheenjohtaja

___________________
Timo Vettenranta
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
Pöytäkirja on tarkastettu Ikaalisissa,
____ / ____ 2018

____ / ____ 2018

_________________________
Miikka Salo

_________________________
Irma Tuohitaival

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO:
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.3.2018 – 12.4.2018 välisen ajan.
Todistaa:

______________________________________
Timo Vettenranta

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________

IKAALISTEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 4/2018

PÖYTÄKIRJA
28.3.2018

28

29 - 42 § / sivut 27 - 38

Kn 29 §

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KL 7:4§: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 9:1§: Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Päätösesitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Kn 30 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kn os 9§: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Päätösesitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Miikka Salo ja Irma Tuohitaival.

Kn 31 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
KL 25:3§ Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu.
Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Päätösesitys:
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
29.3.2018 – 12.4.2018. Ilmoitus nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla.
Päätös:.
Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________
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Kn 32 §

SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÄMINEN
Seurakuntapastori Riikka Hämäläinen on irtisanoutunut virastaan 1.6.2018 alkaen. Kun virka
täytetään, pääsääntö on, että viranhaltija otetaan toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. KL 6:9 § 2 momentissa on kerrottu perusteet viran määräaikaiselle täyttämiselle. Tällaiseksi erityiseksi syyksi voidaan lukea Ikaalisten seurakunnan tilanne, jossa tehdään henkilöstön tarpeen uudelleenarvointi. Tulevaisuudessa Ikaalisten seurakunnassa tulee todennäköisesti
olemaan kolmen papin sijaan kaksi, mutta vielä on avoinna milloin se tulee tapahtumaan.
KL 6:9§ Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi
vain, jos: 1) viranhaltija sitä itse pyytää; 2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai 3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava
työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.

Pappisliiton kannanoton mukaan seurakuntalaisten määrän perusteella ei voida enää asettaa
suositusta papin virkojen määrästä. On otettava huomioon alueen asukasmäärä ja tutkittava
yksilöllisesti seurakunnan tilannetta ja olosuhteita. Viime vuonna Suomessa oli yksi seurakuntapappi 1888 seurakuntalaista kohti. Jos mukaan otetaan myös kirkkoon kuulumattomat, Suomessa oli yksi seurakuntapappi 2626 asukasta kohti.
Päätösesitys:
Täytetään seurakuntapastorin virka vuoden määräajaksi.
Päätös:
Täytetään seurakuntapastorin virka vuoden määräajaksi 1.6.2018 lähtien.
Kn 33 §

YHTEISTYÖ HÄMEENKYRÖN JA PARKANON SEURAKUNTIEN KANSSA
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli päätti 12.4.2017 yhteistyöselvityksen tekemisestä Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven, Kihniön, Parkanon ja Ylöjärven seurakuntien kesken. Selvitysmieheksi kapituli määräsi kirkkoherra, lääninrovasti emeritus Matti Piispasen. Selvitystyössä
todettiin seuraavaa Ikaalisten seurakunnasta: 1) Jäsenmäärä on laskenut vuosien 2010-2016
aikana 10%. 2) Korjausvelka on huomattava. 3) Toimintakate on riittämätön korjausvelan kattamiseen. Selvitysmies Piispanen totesi, että edessä on usean viran lakkauttaminen. Seurakunnan suurin vuotuinen menoerä ovat henkilöstömenot ja siten säästöt väistämättä kohdentuvat niihin.
Selvitystyötä käsiteltäessä nousi useasti esiin, että olisi selvitettävä mahdollisuudet yhteistyön
Hämeenkyrön ja Parkanon seurakuntien kanssa. Aivan aluksi olisi tärkeää luoda yhteys seurakuntien välille ja tarkasteltava löytyisikö kiinnostusta lähteä selvittämään yhteistyön mahdollisuuksia.
Päätösesitys:
Kutsutaan Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Parkanon kirkkoneuvostot tiistaina 22.5. klo 18 Ikaalisiin
seurakuntakeskukseen keskustelutilaisuuteen.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________
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Päätös:
Kutsutaan Hämeenkyrön ja Parkanon seurakuntien kirkkoneuvostot tiistaina 22.5. klo 18 Ikaalisiin seurakuntakeskukseen vapaaseen keskustelutilaisuuteen.
Kn 34 §

VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN
Uudistetun kirkon vaalijärjestyksen mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina eli 18. marraskuuta. Vaalien järjestämisestä seurakunnassa vastaa vaalilautakunta.
KVJ 2:4§ Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan seurakuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi toimia enää samassa seurakunnassa vaalilautakunnan jäsenenä, vaalilautakunnan varajäsenenä, vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.
Säännösten tiukkenemisen vuoksi on vaalilautakuntaan valittava riittävästi jäseniä ja varajäseniä, jotta lautakunta säilyy toimintavaltaisena, vaikka osa sen jäsenistä menettäisi toimivaltansa.
KL 23:19§ Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon
kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.

Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018. Vuoden 2014 seurakuntavaalien vaalilautakunnassa oli kirkkoherran lisäksi 8 jäsentä ja 8 varajäsentä, minkä voi katsoa olevan riittävä
näissäkin vaaleissa.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee seurakuntavaaleja varten vaalilautakuntaan kirkkoherran lisäksi 8 jäsentä ja 8 varajäsentä sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan.
Päätös:.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee seurakuntavaaleja varten vaalilautakuntaan kirkkoherran lisäksi 8 jäsentä ja 8 varajäsentä sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________
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Kn 35 §

SEURAKUNTAVAALIEN ILMOITUSLEHDEN VALINTA
Seurakuntavaalien onnistumisessa keskeistä on onnistunut tiedottaminen. Vaalilautakunnan
suunniteltavaksi jää miten esimerkiksi sosiaalista mediaa käytetään. Kirkkojärjestys edellyttää
tiedottamista lehdessä, jota paikkakunnalla yleisesti luetaan.
KJ 23:2§ Jollei seurakunnan jäsenten tietoon saatettavasta hallinnollisesta kuulutuksesta ole edellä tai kirkon vaalijärjestyksessä muuta määrätty, se pannaan julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi.
Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö. Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä.

Päätösesitys:
Julkaistaan seurakuntavaalien kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät Uutisoivassa.
Päätös:.
Julkaistaan seurakuntavaalien kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät Uutisoivassa.
Kn 36 §

LISÄVIHKOLLISTEN VIRSIKIRJOJEN TILAAMINEN KIRKKOON
Virsikirjan lisävihko otettiin käyttöön 1. adventtina 27.11.2016. Lisävihkotyön pohjana oli kirkolliskokouksen toimeksianto, jossa toivottiin virsiin uutta kieltä ja tyyliä sekä aiheita, jotka nousevat tämän päivän tarpeista. Toivottiin lisäksi, että lisävihkoa varten tulisi tehdä uusia virsiä tällä
hetkellä puuttuvista aihepiireistä. Kyse on siis virsikirjaa täydentävästä kokoelmasta.
Kirkkokuorolaisilla on lisävihkolliset virsikirjat ja kirkossa jonkun verran pehmeäkantisia lisävihkoja. Niitä ei kuitenkaan ole riittävästi ja niiden käyttäminen virsikirjan ohella on hankalaa. Vanhat virsikirjat ovat vielä hyväkuntoisia eikä niitä ole tarvetta korvata, mutta toisaalta olisi tarvetta
lisävihkollisille virsikirjoille.
Kirkkoherran päätösesitys:
Hankitaan kirkkoon 100 kpl lisävihkollisia virsikirjoja. Tuo määrä on riittävä suurimmassa osassa jumalanpalveluksia. Muissa tapauksissa voidaan käyttää tavallisia virsikirjoja ja tarpeen mukaan monisteita.
Päätös:
Hankitaan kirkkoihin 130 kpl lisävihkollisia virsikirjoja.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________
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Kn 37§

LAUSUNTO TUOMIOKAPITULILLE KIRKKOHERRANVIRAN VÄLIAIKAISESTA HOITAMISESTA
Kirkkoherra Esko Mattila jää eläkkeelle heinäkuun alussa. Seurakuntaan tarvitaan virkaatekevä
kirkkoherra siksi aikaa kunnes virka täytetään vakinaisesti. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnalla on mahdollisuus antaa tuomiokapitulille lausunto sopivasta kirkkoherran sijaisesta.
KL 6:11§ 2-3 mom. mukaan ”Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa
lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.
Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan virkaan tai seurakunnan papin
virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin siten kuin 2 momentissa säädetään.”

Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto antaa lausunnon tuomiokapitulille
Päätös:
Kirkkoneuvosto ehdottaa tuomiokapitulille, että Ikaalisten seurakunnan kappalainen Juha Aila
toimii kirkkoherran viransijaisena 2.7.2018 asti ja 3.7.2018 lähtien vt. kirkkoherrana kunnes virka on täytetty.
Kn 38 §

TUOMIOKAPITULIN LAUSUNTOPYYNTÖ KIRKKOHERRANVAALISTA
Tuomiokapituli on lähettänyt Ikaalisten seurakuntaan lausuntopyynnön kirkkoherran vaalin vaalitavasta sekä kirkkoherran viran erityisistä tarpeista. Lausuntoon tulee vastata 1.6. mennessä.
Kirkkoherra valitaan ensisijaisesti välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on
18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston
pyynnöstä tuomiokapituli voi kuitenkin päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla,
jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali). Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan
ja kirkkoherran tehtäviä kohtaa, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan
sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherranvaalissa.
Asiasta päätettäessä tulee ottaa huomioon myös vaalien merkitys yhteisöllisyyden vahvistajana
sekä vaalitapojen erilaiset aikataulut.
KL 23:11§ Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran
välitön vaali). Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali). Päätös välillisen
vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________
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Ennen viran haettavaksi julistamista on selvitettävä ne kriteerit, joiden perusteella potentiaalisten hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimena olevaan virkaan. Peruslähtökohtana on luonnollisesti kirkkoherran viran tehtävät, jotka on määritelty kirkkojärjestyksen 6 luvun
13 §:ssä. Tämän lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat
tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet. Tuomiokapituli voi selvittää viran
erityiset tarpeet yhteistyössä seurakunnan kanssa ennen viran haettavaksi julistamista ja siten
ennen täyttöprosessin varsinaista alkamista.
KL 6:13§ Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on
vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon
tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta.
Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä
kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen kirkkoherran
alaisten muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.

Päätösesitys:
Keskustellaan asiasta.
Päätös:.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Lausunto tuomiokapituliin annetaan 1.6.2018 mennessä.
Kn 39 §

TILINTARKASTAJAN RAPORTTI KIRKKONEUVOSTOLLE
Tilintarkastaja on antanut raportin kirkkoneuvostolle 20.3.2018. Raportissa tilintarkastaja antaa
suosituksia mm. toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietojen kehittämiseen. (Liite 1.)
Talouspäällikön päätösesitys:
Toimitaan tilintarkastajan tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Päätös:
Toimitaan tilintarkastajan ohjeiden mukaan ja suositukset toteutetaan parhaalla mahdollisella
tavalla.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________
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Kn 40 §

TIETOSUOJAVASTAAVAN VALINTA
EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Julkishallinnon organisaatioiden kuten seurakuntien tulee valita tietosuojavastaava. Ikaalisten seurakunta voi valita IT –alueeltaan tehtävään
lupautuneen ja asiaan perehtyneen toimihenkilön. Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää tai tietojen käsittelijää saavuttamaan hyvän
henkilötietojen käsittelytavan ja lainsäädännön edellyttämä korkea tietosuojan taso, jonka avul
la voidaan turvata yksityiselämän suojan toteutuminen sekä rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä.
Talouspäällikön päätösesitys:
Ikaalisten seurakunnan tietosuojavastaavaksi valitaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän
tietohallinnon kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen.
Päätös:.
Ikaalisten seurakunnan tietosuojavastaavaksi valitaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän
tietohallinnon kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen.

Kn 41 §

MUUT ASIAT
- Tiedotettiin Mielihyvä ry:n vuokrasopimuksen päättymisestä 31.5.2018

Kn 42 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
Päätösesitys:
Puheenjohtaja toteaa muutoksenhakukiellot ja oikaisuvaatimusohjeet. Valitusosoitus liitetään
pöytäkirjaan.
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05 ja oikaisuvaatimusohjeet liitettiin pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
perusteet
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: 29-31, 34, 41 ja 42 §
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 kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Ikaalisten seurakunnan kirkkoneuvosto
Vanha Tampereentie 6, 39500 IKAALINEN
PL 53, 39501 IKAALINEN
Sähköposti: ikaalisten.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 32, 33 ja 35-40 §
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.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________
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Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
HankintaoikaiHankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi
sun tekeminen tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite, Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle:
Ikaalisten seurakunnan kirkkoneuvosto
Vanha Tampereentie 6, 39500 IKAALINEN
PL 53, 39501 IKAALINEN
Telekopio: 03-4540030
Sähköposti: ikaalisten.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:, §

Hankintaoikaisun sisältö

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.
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– 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
ValitusKirkollis- ja hallintovalitukset
viranomainen
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
ja valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Puhelinvaihde: 010 36 42200
Telekopio: 010 36 42269
Asiakaspalvelu: 010 36 42210
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Tampereen Hiippakunnan Tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE
Puhelinvaihde: 03-238 1100
Telekopio 03-2381150
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi

pöytäkirjan pykälät:

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
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). 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:

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki.
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
ajan laskeminen 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.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________
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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

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 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

___________

__________

