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Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 28. pnä touko
kuuta 2019 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.00 kahvitarjoilulla, jonka
jälkeen kokous klo 17.30.
Esteet osallistua kokoukseen pyydetään ilmoittamaan Mira Kauttiolle, puh. 050 310
5816 tai sähköpostilla mira.kauttio@evl.fi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
2. Tilintarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
3. Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022
4. Valtuustoaloite

Kuusamossa 15. pnä toukokuuta 2019

Elina Kemppainen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Talousjohtaja Pudas Marko
Pöytäkirjanpitäjä Tervo Juha
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Ervasti Heino
Joentakanen Salla
Kaartinen Juha
Kajava Timo
Karjalainen Helena
Kemppainen Elina
Kilpivaara Tiina
Korhonen Päivi
Koskenkorva Ulla
Kurtti Kaisa
Kurtti Seppo
Lehtinen Keijo
Mustonen Leena
Mustonen Markku
Määttä Taisto
Nevala Eero
Norri Anne
Parkkisenniemi Kyllikki
Raatikainen Tarmo
Siikaluoma Liisa
Suorajärvi Marke
Tuovila Hannu
Turunen Martti
Tyni Martti
Vattula Raija
Veteläinen Arto
Vääräniemi Anitta

Saapui
klo
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Asia
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19 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30, toivottaen kaikki tervetulleiksi kokouk
seen.

20 §

Alkuhartaus
Kirkkoherra Taina Manninen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 449.
Muistettiin kukkasin sekä ristillä Liisa Siikaluomaa kunnallisneuvoksen arvonimestä sekä valtuutettu Raija Vattulaa kukkasin hänen täytettyä 60 vuotta.
Jumalanpalveluspäiviltä Helsingistä terveiset toivat Anni Rimpiläinen, Liisa Siikaluoma, Ulla Koskenkorva ja Seppo Kurtti.

21 §

Nimenhuuto
Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 26 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen. Vi
ranhaltijoista paikalla olivat kirkkoherra Taina Manninen, talousjohtaja Marko Pu
das, hallintosihteeri Juha Tervo sekä toimialajohtajista julistusjohtaja Anni Rimpi
läinen ja kasvatusjohtaja Marika Villikka.

22 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille
asialuetteloineen ja esityslistoineen 15.5.2019. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi
asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 15.-28.5.2019.
Esitys:

Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 lu
vun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttuja että se jäsenmäärään
nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

Päätös:

Todettiin kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja pää
tösvaltaiseksi.

23 §

Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen
pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlas
kijoina.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:

I£

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Kilpivaara ja Taisto Määttä.
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24 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjes
tykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa
käsitellään: Hiippakuntapäivistä Oulussa 25.-26.9.2019 ja kirkkolain
säädännöstä koulutuspäivä 31.8.2019.

Tarkistusmerkintä:
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25 §

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan seurakunnan on laadittava tilikaudelta
tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikau
den tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkko
valtuusto.
Tilinpäätöksen liitetietoja ovat tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot, tulos
laskelman liitetiedot ja taseen liitetiedot.
Vuoden 2018 toimintakertomus on laadittu vuodesta 2007 lähtien käytössä olleen
kaavan mukaan. Kertomuksen 5. luvussa (toiminta ja talous) on suoritettu talousar
viossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointia.
Vuonna 2018 seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja yhteensä 871 miljoonaa euroa.
Määrä väheni 1,8 % edellisvuodesta. Kirkollisverotuotto aleni kolmatta vuotta pe
räkkäin. Rahan arvon muutos huomioiden kirkollisveron tuotto on alentunut keski
määrin yhden prosentin vuodessa vuodesta 2009, jolloin saavutettiin tähän saakka
korkein verotuotto.
Kokonaissumman alenemisesta huolimatta verotuotto kasvoi 39 seurakuntataloudella. Näistä 11 korotti kirkollisveroprosenttia. 239 seurakuntataloudella verotuotto
aleni. Yli viiden prosentin alenema oli 91 seurakuntataloudella. Seurakuntatalouksia oli 278.
Kuusamon seurakunnan käyttötalouden toimintatuotot olivat 259.276,08 (300.267)
euroa. Tuottoja oli 3.536 euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Tuotot
kertyivät pääasiassa maksutuotoista ja vuokratuloista, joiden osuus toimintatuotoista oli yli 74 prosenttia.
Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut olivat 2.714.288,77 (2.668.322,15) euroa ja
kasvua edelliseen vuoteen oli 45.966,22 euroa. Suurin osa kasvusta kohdistuu pal
velujen ostoon sekä aineisiin ja tarvikkeisiin. Talousarvioon verrattuna toimintaku
luista syntyi säästöä 134.454 euroa toteuman ollessa 95,28 prosenttia.
Kuusamon seurakunnalle tilitettyjen verojen määrä laski 3.93 (1,68) prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna. Verotuloja kertyi yhteensä 2.656.590,04
(2.765.225,64) euroa. Merkittävin syy verotilitysten laskuun on verovuonna 2017
seurakunnalle liikaa tilitetty kirkollisvero, joka perittiin takaisin vuoden 2018 joulu
kuussa. Tämän lisäksi seurakunnalle tilitettiin valtionrahoitusta yhteensä
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302.006,40 (305.908,80) euroa. Vero-ja valtionrahoitustulojen osuus kokonaistu
loista oli 91,08 (91,8) prosenttia ollen yhteensä 2.958.596,44 (3.069.658,58) euroa.
Toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksena syntyvä toimintakate oli
-2.455.012,69 (-2.368.055,41) euroa. Kun toimintakatteeseen lisätään seurakun
nalle maksetut verotulot ja valtionrahoitus yhteensä 2.958.596,44 (3.069.658,58)
euroa sekä vähennetään seurakunnan osuus verotuskustannuksista 40.503,90
(45.911,59) euroa, seurakunnan osuus kirkon keskusrahasto-maksuista 113.952,00
(132.672,00), seurakunnan osuus eläkerahastomaksusta 140.250,00 (113.214,00)
euroa, sekä rahoituskulut -521,62 (+119.176,16) euroa, saadaan vuosikatteeksi
208.356,23 (528.981,74) euroa.
Suunnitelman mukaiset poistot ovat 233.667,04 (219.560) euroa ja arvonalentumiset 19.263,49 (0,00) euroa. Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 252.930,53 euroa.
Tilikauden tulos oli -44.574,30 (287.842,33) euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen
tilikauden 2018 alijäämäksi muodostui -41.697,97 (ylijäämä 290.858,68) euroa.
Seurakunnan kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden alijäämä -41.697,97
euroa lisätään taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille. Syntynyt alijäämä vähentää
edellisten tilikausien ylijäämää (1.387.340,05 euroa) ja sitä jää vähennyksen jäl
keen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi 1.345.642,08
euroa.
Hautainhoitorahaston taseen loppusummien muutokset siirretään tilinpäätöksen yh
teydessä seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Hautainhoitora
haston kirjanpidon hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tili
kauden alijäämä -16.115,39 euroa lisätään hautainhoitorahaston taseen tilikauden
yli-/alijäämä -tilille. Syntynyt alijäämä vähentää edellisten tilikausien ylijäämää ja
sitä jää vähennyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien
katteeksi 130.051,04 euroa.
Liitteenä tilinpäätös ja toimintakertomus 2018.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
1) Seurakunnan kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ali
jäämä -41.697,97 euroa lisätään taseen tilikauden yli-/alijäämä ti
lille. Syntynyt alijäämä vähentää edellisten tilikausien ylijäämää
(1.387.340,05 euroa) ja sitä jää vähennyksen jälkeen käytettäväksi
tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi 1.345.642,08 eu
roa.

Tarkistusmerkintä:
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2) Hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikau
den alijäämä -16.115,39 euroa lisätään hautainhoitorahaston taseen
tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Syntynyt alijäämä vähentää edellis
ten tilikausien ylijäämää (146.166,43 euroa) ja sitä jää vähennyk
sen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien
katteeksi 130.051,04 euroa.
3) Kirkkovaltuusto hyväksyy laaditun tilinpäätöksen ja toimintakerto
muksen vuodelta 2018.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kohdat 1,2 ja 3.

Kirkkovaltuusto piti kokoustauon klo 19.20-19.30.
Valtuutettu Seppo Kuitti poistui kokouksesta ennen tämän pykälän päätöksentekoa
klo 19.20. Toimialajohtajat Anni Rimpiläinen ja Marika Villikka poistuivat myös
kokouksesta kokoustauon aikana ennen tämän pykälän päätöksentekoa.

Tarkistusmerkintä:
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26 §

Tilintarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Tilintarkastaja Aarne Pohjola on 4.4.2019 tarkastanut seurakunnan hallinnon, kir
janpidon ja vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomukseen sisältyy myös
lausunto tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. (Liite)
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 §:n mukaan tilintarkastajan on tarkastettava touko
kuun loppuun mennessä julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kun
kin tilikauden hallinto, kirjanpitoja tilinpäätös.
Tilintarkastajan on tarkastettava:
1) onko hallintoa hoidettu laillisesti ja asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoi
den päätösten mukaisesti;
2) onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja mää
räysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta,
taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista;
3) onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.
Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kirkkoneu
vostolle tai yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 § mukaan Tilintarkastuksesta on annettava kirkko
valtuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus,
jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä,
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin sään
nöksiä tai asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai aiheu
tunut vahinko ole vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolli
seen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuuston ja yh
teisen kirkkovaltuuston jäseniin.
Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintar
kastuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt
vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsitel
täväksi.

Tarkistusmerkintä:

Pöytäkirja 2/2019

KUUSAMON SEURAKUNTA

s.

10

Kirkkovaltuusto 28.5.2019

Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkas
tuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymi
sen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää:
1.

Tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi (Liite)

2.

Että kirkkovaltuusto päättäisi tili-ja vastuuvapauden myöntämi
sestä vuoden 2018 tileistä ja hallinnosta vastaaville.

Päätös:

1. Kirkkovaltuusto hyväksyi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018.
2. Kirkkovaltuusto myönsi tili-ja vastuuvapauden vuoden 2018 tileistä
ja hallinnosta vastaaville .

Valtuutettu Tarmo Raatikainen poistui kokouksesta klo 20.34 tämän pykälän pää
töksenteon jälkeen.

Tarkistusmerkintä:
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27 §

Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022
Kirkkohallituksen yleiskirjeestä nro 17/2018
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkoval
tuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkasta
mista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai
tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana
on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihalli
tus (prh.fi/fi/tilintarkas-tusvalvonta.html). Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan
tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytyk
set riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edelly
tykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä
vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle, marraskuun seurakuntavaaleissa valitulle
ja vuoden 2019 alusta toimintansa aloittavalle kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirk
kovaltuustolle. Nykyiset tilintarkastajat tarkastavat vuoden 2018 tilinpäätöksen ke
väällä 2019 ja he joutuvat ottamaan kantaa myös tilikauden päättymisen jälkeisiin
tapahtumiin, eikä seurakunta näin ollen joudu olemaan täysin ilman tilintarkasta
jaa ennen kuin uudet valitaan.
Tilintarkastajiksi valitaan joko yksi tai useampi varsinainen tilintarkastaja (hen
kilö) ja yksi tai useampi varatilintarkastaja (henkilö). Vaihtoehtoisesti seurakuntatalous voi valita tilintarkastusyhteisön. Seurakuntatalouden tulee itse arvioida, va
litseeko se tilintarkastajaksi henkilötarkastajan vai tilintarkastusyhteisön. Pienissä
seurakuntatalouksissa henkilötilintarkastajan valitseminen on yleensä tarpeeksi
hyvä ratkaisu. Suurimmissa seurakuntatalouksissa ja seurakuntayhtymissä tilintar
kastusyhteisön valitseminen on perusteltua esimerkiksi siitä syystä, että hallinto,
omaisuus ja talous sisältävät usein sellaisia monimutkaisia tilanteita, joissa tilin
tarkastukselta vaaditaan laajempaa osaamista.
Kuusamon seurakunnan hankintoja koskevan ohjeistuksen mukaan yli 1.000 euron
hankinnoista tulee pyytää kirjalliset tarjoukset vähintään kolmelta toimittajalta.
Hankinnan arvo jää alle kansallisen kynnysarvon. Taloustoimisto on pyytänyt tar
joukset tilintarkastuspalveluista ja määräaikaan 7.5.2019 saatiin kaksi tarjousta.
Tarjouksen antoivat KPMG Oy ja Tilintarkastus Aarne Pohjola. Tarjousvertailun

Tarkistusmerkintä:
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perusteella eniten pisteitä sai Tilintarkastus Aarne Pohjola. Tarkastuksen päivähinta
on 650 euroa / alv 0% sisältäen kaikki kulut. Päävastuullisena tilintarkastajana toi
mii HT, JHT Aarne Pohjola ja varatilintarkastajana JHT. KHT Marko Paasovaara
(TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy, Oulu). Tarjousasiakirjat ovat nähtävissä
kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikaut
taan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten var
sinaiseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Aarne Pohjolan ja varatilintarkas
tajaksi JHT, KHT Marko Paasovaaran.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:
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28 §

Valtuustoaloite
Edellisen valtuustokauden kirkkovaltuuston jäsen (6.12.2018 saakka) Joukamo
Kortesalmi teki valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 27.11.2018. Liite.
Aloitteessa Joukamo Kortesalmi pyysi Kuusamon seurakuntaa korjaamaan kotisi
vuillaan olevan todennäköisesti virheellisen ja vähintäänkin selvien todisteiden
puutteessa ristiriitaisen olettaman Kuusamon kirkon palamisesta jatkosodan loppu
vuosina.
Kortesalmi toteaa, että kirkon palamisesta on käyty kansalaiskeskustelua vuosien
ajan ja todistusaineiston ollessa yhä edelleen puutteellista ei tulisi vahvistaa oletta
muksia eikä näin syyttää ilman vannaa tietoa mitään tahoa Kuusamon kirkon polt
tamisesta.
Tämän asian korjaaminen on mahdollista Kuusamon seurakunnan kotisivuilla.
Kirkkoherra on keskustellut asiasisällöstä kotiseutuneuvosten Helena Palosaaren ja
Seppo Ervastin kanssa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi saaneeksi Joukamo Kortesalmen val
tuustoaloitteen. Kirkkoherra on korjannut (18.2.2019) Kuusamon seura
kunnan nettisivuilla olevan tekstin seuraavalla tavalla: "Kirkkoa ehdittiin
peruskorjata moneen kertaan vuoteen 1944 mennessä, jolloin saksalaiset
polttivat 2. maailmansodassa Kuusamon kirkonkylän ja oletettavasti sen
mukana myös vasta peruskorjatun kirkon.” Kirkkoneuvosto esittää, että
kirkkovaltuusto hyväksyy tehdyn korjauksen seurakunnan kotisivuille.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tarkistusmerkintä:

rn T*-
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KUUSAMON SEURAKUNTA

s.
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Kirkkovaltuusto 28.5.2019

Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Hiippakuntapäiville Ouluun 25.-26.9.2019 toivottiin myös luottamushenkilöitä mu
kaan ja kirkkovaltuustosta löytyi 3 halukasta osallistujaa.
Kirkkolainsäädännöstä koulutuspäivä 31.8.2019 klo 9.30-15.30, kouluttajana Sari
Anetjärvi Espoon hiippakunnasta.
30 §

Valitusosoite
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimus-ja vali
tusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus-ja valitusosoitusesitykset
pykäläkohtaisina.

31 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.47. Laulettiin virsi 571:1 ja 4.

Kokouksen puolesta

Elina Kemppainen
puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehty
jen päätösten mukaiseksi.

Kuusamossa

Tiina Kilpivaara

Tarkistusmerkintä:

päivänä kesäkuuta 2019

Taisto Määttä

Kuusamon seurakunta
Kirkkovaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 28.5.2019

Pöytäkirjan pykälä 30

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ia 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: 19, 20, 21,22, 23, 24, 29, 30, 31

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 markkinaoi
keuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Kuusamon seurakunta
Käyntiosoite: Kirkkotie 1 B, 93600 Kuusamo
Postiosoite: Kirkkotie 1 B, 93600 Kuusamo
Sähköposti: kuusamon.seurakunta@evl.fi
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 lähettämises
tä, 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.

Hankintaoikaisun sisältö

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
Valitus
viranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ia hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohiois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu
Postiosoite:PL 189, 90101 Oulu
Telekopio: 029 564 2841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin:029 564 2800
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 25, 26, 27, 28
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

' Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat -ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito -ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (raken
nus -ja käyttöoikeusurakat)
Liitetään pöytäkirjaan

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Hallituskatu 3, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Puhelin: 08 535 8510
Sähköposti: oulun.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09 180 2350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetus- ia 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 asemaan
sa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattami
sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkina
oikeuden 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: PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus-ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asian
osaisen 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 ase
maan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltä
väksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitus
asiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitus
asiakirjat 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
Liitetään pöytäkirjaan

