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(1.) 44 §

Kokouspäivä

Sivu

20.5.2020

2. (11)

KOKOUKSEN AVAUS, ALKUHARTAUS SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN
JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu kirkkoneuvoston tai sen jaoston
kokoukseen on toimitettava jäsenille ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista,
käsiteltävien asioiden luettelo.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
---------Kirkkohallitus oli antanut 24.3.2020 väliaikaisen määräyksen seurakuntien hallinnosta poikkeusoloissa ja mahdollisuuden toteuttaa kokous myös sähköisen yhteyden kautta edellyttäen,
että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
Pidettiin nimenhuuto ja todettiin läsnä olevat kirkkoneuvoston jäsenet ja muut kokoukseen
osallistujat. Todettiin, että neljä kirkkoneuvoston jäsentä osallistuu kokoukseen sähköisen
näkö- ja ääniyhteyden kautta.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin sähköinen kokouskäytäntö ja kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(2.) 45 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa noudatetun aakkosjärjestyksen mukaan.
PÄÄTÖS:

(3.) 46 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tauno Harinen ja Sanna Huotari.

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Kokouksessa noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä.
--Kokouskutsun postittaminen jälkeen oli kokoukselle tullut käsiteltäväksi lisäasiat:
1. Avustusanomukset
2. Omakotitontin vuokraoikeuden hakeminen
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin ottaa
käsiteltäväksi esitetyt lisäasiat:
§ 51 Avustusanomukset
§ 52 Omakotitontin vuokraoikeuden hakeminen

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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(4.) 47 §

Kokouspäivä
20.5.2020

Sivu
3. (11)

IKOLAN PAPPILAN LVI-SUUNNITTELU
Ikolan pappilan peruskorjauksen LVI-suunnittelusta on pyydetty 6.5.2020 tarjous kolmelta
yritykseltä, jotka ovat Kuhmon Putkityö Oy, LVI-Suunnittelutoimisto Kaiplan Oy ja Insinööritoimisto Savolainen Oy. Tarjoukset on jätettävä 14.5.2019 klo 16.00 mennessä.
Yhdistelmä tarjouksista ja taloudellisen jaoston laatima päätösehdotus jaetaan kokouksessa.
Taloudellinen jaosto käsitteli kokouksessaan 15.5.2020 LVI-suunnittelutarjouksia ja määräaikaan mennessä tarjouksen olivat jättäneet kaikki kolme yritystä; LVI-insinööritoimisto Ruokolainen Oy, LVI-suunnittelutoimisto Kaiplan Oy ja Kuhmon Putkityö Oy. Hinnaltaan edullisimman tarjouksen on jättänyt Kuhmon Putkityö Oy.
Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että Ikolan pappilan LVI-suunnittelu tilataan
Kuhmon Putkityö Oy:ltä, joka on jättänyt hinnaltaan edullisimman tarjouksen.
Liitteessä 1 yhteenveto tarjouksista, tarjoukset ja tarjouspyyntö.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä taloudellisen jaoston esityksen mukaisesti Ikolan pappilan
LVI-suunnittelusta hinnaltaan edullisimman Kuhmon Putkityö Oy:n tarjouksen.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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LAUSUNTO KUHMON UUDEN TERVEYSASEMAN SUUNNITTELUSTA JA
SIJAINTIPAIKASTA
Kuhmon kaupunki on aloittanut uuden terveysaseman suunnittelun. Uuden terveysaseman
parhaaksi sijaintivaihtoehdoksi on valikoitumassa matkahuollon ja urheilukentän eli pesäpallokentän alue. Liite 2
Edellä mainitun maa-alueen omistaa Kuhmon ev.lut. seurakunta. Kuhmon kaupungilla on
alueella voimassa olevat vuokrasopimukset tiloille 27:126 Puistoalue, 24:113 Ajomies sekä
24:127 Urheilukenttä. Puistoalueen ja Ajomies vuokrasopimukset päättyvät 1.11.2028. Urheilukentän vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.
Alueen käyttötarkoituksen muuttuessa ja alueelle suunnittelun yhteydessä laadittavan asemakaavamuutoksen johdosta Kuhmon kaupunki pyytää Kuhmon ev.lut. seurakunnalta suostumusta suunnittelutyön jatkamisen varmistamiseksi.
Suunnittelun edetessä tulee ratkaistavaksi alueen maanhallinta tarkastamalla ja päivittämällä
voimassa olevat vuokrasopimukset tai vaihtoehtoisesti neuvottelemalla maapohjan myymisestä Kuhmon kaupungille.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää
suostumuksensa matkahuollon ja urheilukentän alueen käyttötarkoituksen muuttamiselle ja
terveysaseman suunnittelun jatkamiselle.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KIRKKOHALLITUKSEN HIILINEUTRAALISUUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN
LENTIIRAN KIRKON ILMALÄMPÖPUMPPUIHIN
Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 17/2019 mukaan kirkkohallituksen täysistunto päätti jakaa
15.10.2019 arviolta noin 900 000 euroa seurakuntatalouksien omistamien vanhojen suojeltujen rakennusten lämmitys- ja/tai sähköjärjestelmien uusimiseen fossiilisia energialähteitä
käyttävistä hiilineutraaleiksi vuoden 2020 aikana. Samalla täysistunto valtuutti virasto-kollegion tekemään asiassa tarvittavat päätökset seuraavaksi esitettyjen kriteerien mukaan. Haku
alkaa välittömästi. Kolmen viime vuoden aikana hakua vastaavat toteutetut hankkeet voivat
hakea avustusta takautuvasti.
Kysymyksessä ovat seurakuntatalouden omistamaan yksittäiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen tai rakennuksiin kohdistuvat muutostyöt. Suojellut rakennukset
voivat olla kirkkolailla suojeltuja, kaavalla, muulla lailla suojeltuja tai esimerkiksi RKYkohteita. Kainuun ympäristökeskus on kartoittanut Lentiiran kirkon kulttuurihistoriallisesti
erittäin arvokkaaksi kohteeksi, joten hiilineutraalisuusavustusta voidaan siihen hakea.
Jaettavan rahasumman on arvioitu olevan noin 900 000 euroa.
Haku jakautuu kahteen vaiheeseen:
A) 1.10.2016–1.10.2019 aikana tehdyt ja päätetyt järjestelmämuutoshankkeet
B) 2.10.2019 alkaen suunnitteilla olevat järjestelmämuutoshankkeet:
- haku 1.7.2020 mennessä, lainvoimainen päätös suunnitelmien hyväksymisestä (kirkkovaltuusto tai muu asiassa toimivaltainen elin), arvio kokonaiskustannuksista ja muutoksen kuvauksesta tarvitaan liitteeksi
- jaettava summa arviolta noin 700 000 euroa
* isot seurakuntataloudet, noin 5 % kustannuksista
* keskisuuret seurakuntataloudet, noin 15 % kustannuksista
* pienet seurakuntataloudet, noin 30 % kustannuksista
Tukipäätökset tehdään vuoden 2020 aikana kirkkohallituksen virastokollegiossa.
Käytetty jaotteluperuste: Pieni seurakuntatalous alle 6000 jäsentä, keskisuuri 6001-16 000
jäsentä, iso 16 001 jäsentä tai enemmän.
Suunnitelma ja kustannusarvio ilmalämpöpumpuista jaetaan kokouksessa, liite 4.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kuhmon seurakunta hakee kirkkohallituksen hiilineutraalisuusavustusta Lentiiran kirkon ilmalämpöpumppuinvestointiin.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Keskustelun kuluessa talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan muotoon:
Kirkkoneuvosto päättää, että Kuhmon seurakunta
1. hankkii Lentiiran kirkkoon ilmalämpöpumput LVI-Aitta Oyltä, jonka tarjous on edullisin.
2. hakee kirkkohallituksen hiilineutraalisuusavustusta Lentiiran kirkon ilmalämpöpumppuinvestointiin.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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TIEKIRKKO 2020
Kirkkopalveluiden 17.4.2020 julkaistun tiedotteen mukaan tulevan kesän 2020 Tiekirkkokausi kesäkuusta elokuuhun perutaan koronaepidemian vuoksi.
”Tiekirkot ovat madaltaneet ihmisten kynnystä tulla kirkkoihin, ja ne ovat tarjonneet levähdyspaikan rauhaa ja arkkitehtonisia elämyksiä etsiville ihmisille. Onkin erityisen harmillista,
että joudumme perumaan tulevan kesän tiekirkkokauden epidemian takia. Epidemian kestoa
ja sen vaikutusta ihmisten liikkumiseen ja kokoontumisen rajoituksiin on mahdoton arvioida.
Haluamme toimia vastuullisesti, emmekä vaarantaa kävijöitä ja työntekijöitä tilanteessa,
jossa koronaviruksen leviäminen on yhä mahdollista. Osa kirkoista pitää ovensa avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten, joten kirkossa piipahtamista kaivatessaan kannattaa tarkistaa mahdollinen aukiolo seurakunnan omilta verkkosivuilta.”
Kirkkopalveluiden 11.5.2020 lähettämän viestin mukaan seurakunnat, jotka ovat päättäneet
pitää kirkon ovet avoinna kesällä 2020, voivat silti ilmoittaa kirkon aukioloajat tiekirkot.fi verkkosivustolle. Jaettavaa materiaalia ei toimiteta seurakuntiin. Vuosimaksua ei myöskään
peritä. Kirkkopalvelujen tiekirkkotiimiläiset käyttävät tämän poikkeusajan tiekirkot.fi -sivuston uudistamiseen, jotta se on entistä toimivampi uudella kaudellamme kesällä 2021.
Mikäli seurakunta päättää pitää kirkon ovet auki tutustumista tai hiljentymistä varten, se voi
päivittää tiekirkon aukioloajat tietojen päivityslomakkeella, jonka on tulossa lähipäivinä.
Ne auki olevat kirkot, joilla on Tiekirkko-opastekyltit, voivat käyttää merkkejä kauden ajan.
Kirkkopalvelut huomioi myös sosiaalisen median kanavissa sen, että osa kirkoista on auki.
Kuhmon seurakunnassa tulisi päättää kuinka kirkko on auki yleisölle kesäkauden 2020 aikana. Turistit ja seurakuntalaiset tarvitsevat paikan hiljaiselle hetkelle tai sielunhoidolle. Maalis-huhtikuulla Kuhmon kirkko on ollut auki hiljentymistä varten keskiviikkoisin
ja sunnuntaisin klo 11-13, toukokuulla vain sunnuntaisin. Kävijöitä on ollut noin 4-5 henkeä
päivää kohden. Keskustelut on koettu tärkeiksi.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kuhmossa kirkko pidetään auki hiljentymistä ja sielunhoitoa varten keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 11-13 ajanjaksolla 1.6.-9.8. Päivystäjinä toimivat papit, diakonit, suntio ja
muut työntekijät sekä vapaaehtoiset.
Lentiiran kirkko pidetään auki päivittäin 22.6. – 31.7. mahdollisuuksien mukaan klo 12-18
hiljaista hiljentymistä varten.
Koronavirus Covid-19 altistusten välttämiseksi seurakunta noudattaa molemmissa kirkoissa
tarkasti viranomaisten turvallisuusmääräyksiä ja suosituksia.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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AVUSTUSANOMUKSET
Seurakunnalle on tullut kaksi avustusanomusta:
1. Tuupalan alakoulu esittää, että jatkossa alakoululle voisi olla omat kaksi stipendiä. Toinen kuudesluokkalaiselle koulun päättävälle tytölle ja toinen pojalle, suuruus esim. 25 €/kpl.
2. Kuhmon 4H-yhdistys on pyytänyt Kuhmon seurakuntaa kesällä 2019 mukaan Tule luo –
Hankkeeseen vuosille 2020-2022. Kyseessä on nuorisotyön malli harvaan asutulle maaseudulle. (liite). Seurakunta on aiesopimuksen muodossa luvannut olla mukana projektissa,
missä 4H-yhdistys, kaupunki ja seurakunta yhdessä järjestävät tavoittavia tilaisuuksia nuorille erityisesti Kuhmon sivukylillä ja nuorten kokoontumispaikoilla.
4H-yhdistys on saanut Kainuun ELY-keskukselta 70%:n tuen noin 100 000 euron hankkeeseen vuosille 2020-2022. Hankkeessa 4H-yhdistys hankkii nuorisotyöhön sopivan käytetyn
matkailuauton työn tukikohdaksi. Tämä auto on tukikohtana syrjäseuduilla tehtävissä nuorisotyön tapahtumissa. Auto tulisi hankkia yhteistyötoimijoiden turvin, mutta auton kunnostus,
ylläpito, huolto- ja polttoainekulut tullaan kustantamaan hankerahoituksesta.
Seurakunnan nuorisotyönohjaajan on määrä toimia tässä hankkeessa yhtenä hanketoimijana
Seurakunta voi käyttää samaa autoa kerho-, erä- ja sivukylien toiminnan toimipisteenä.
Tarkoituksena on hankkia noin 4000-9000:n euron hintainen auto, jossa voi oleilla lähes 6-9
nuorta kerrallaan auton sisätiloissa. Auton hankinnan sponsoreiksi ovat tähän mennessä lupautuneet Kuhmo Oy, Rajaseutu ry ja 4H-yhdistys. 4H-yhdistys anoo Kuhmon seurakunnalta
2000 €:n määrärahaa auton hankkimiseen kerättävään avustussummaan.
Kuhmon seurakunnan kasvatustyön testamenttirahastossa on tällä hetkellä 6.246,13 euroa.
Myöhemmin on tulossa 47 211 suuruinen testamentti vanhus- ja lapsityöhön.
Auto olisi sikäli hyvä yhteistyöprojekti, että sen käyttö- ja huoltotoimenpiteitä voi tehdä
myös nuorisotyön kerhotyön projekteina.
------Kirkkoneuvosto keskusteli anomuksista ja stipendien myöntämisestä.
Päätösehdotus (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto
1. myöntää Kuhmon koulujen neljälle kuudesluokkalaiselle oppilaalle: 2 x 25 €:n stipendit
Tuupalan alakoululle ja 1 x 25 €:n stipendin kummallekin kyläkoululle (Lentua ja Hietaperä). Avustus maksetaan kirkkoneuvoston määrärahoista.
2. tukee Kuhmon 4H-yhdistyksen liikkuvan nuorisotyön toiminta-auton hankintaa. Auton
ostosumma jaetaan yhteistyötahojen kesken. Seurakunnan osuus auton hinnasta on korkeintaan 2000,00 euroa. Avustus maksetaan kasvatustyön testamenttimäärärahoista. Perusteluna on saman auton käyttö seurakunnan nuorisotyön apuna.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2.
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OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUSHAKEMUS
Kuhmon Rakennuspojat Oy hakee vuokraoikeutta Ikolan tilaan RN:o 25:91 kuuluvaan ja
Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa n:o 140 sijaitsevaan omakotitonttiin n:o 1. Tontin katuosoite on Koskitie 5 ja tontin pinta-ala on noin 1938 m². Liite 5
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta vuokraa Ikolan tilaan 25:91 kuuluvan omakotitontin 140:1 Kuhmon Rakennuspojat Oy:lle. Vuosivuokra on 29,0 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2019 heinäkuun elinkustannusindeksiin pisteluvulla
1965.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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MUUT ASIAT
Lentiiran kirkon sähkökeskuksen pääsulakkeen koko on liian suuri rakennuksen laitteiden
sähköntarpeeseen nähden. Lauri Komulainen esitti, että sulakekoko tulisi muuttaa pienemmäksi, jolloin myös sähkön perusmaksukin on pienempi.
PÄÄTÖS:

(11.) 54 §

Talouspäällikkö selvittää pääsulakkeen muutosasiaa.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Tiedoksi saatettiin:
- Kainuun ELY-keskus on myöntänyt Kuhmon seurakunnalle 60.000 euron rahoituksen
Ikolan pappila – Yhteisöjen talo –hankkeeseen. Liite 3
- Ikolan pappilan Leader-hankkeen ensimmäinen palaveri on maanantaina 25. toukokuuta.
- kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona 3. kesäkuuta Kuhmon kirkossa
- taloudellisen jaoston kokouksen pöytäkirja 15.5.2020
- talouspäällikkö valmistelee osakehuoneiston myyntiä

(12.) 55 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen klo 18.12.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

KUHMON SEURAKUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
20.5.2020

Pykälä
55

Sivu
10. (11)

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: 44,45, 46, 48, 52, 53, 54, 55
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
47, 49, 50, 51
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 kynnysarvon1.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Kirkkotie 6-8 KUHMO
Postiosoite:
Kirkkotie 6-8, 88900 KUHMO
Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät 47, 49, 50, 51
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.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut),
150.000 € (rakennusurakat) ja 500.000 € (käyttöoikeusurakat).
1

VALITUSOSOITUS

Muutoksenhaku-ajan laskeminen

Valituskirjelmä

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

20.5.2020

Sivu 11. (11)

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Valitusaika
 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, 3.kerros, 70100 KUOPIO
30 päivää
Postiosoite: PL 42, 70101 KUOPIO
Sähköposti: kuopio.tuomiokapituli@evl.fi
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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– 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 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 ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
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.

HANKINTAOIKAISU
Hankinta- Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi
tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
oikaisun
tekeminen Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkotie 6-8 KUHMO
Postiosoite:
Kirkkotie 6-8 88900 KUHMO
Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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.
Hankinta- Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
oikaisun
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
sisältö
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön
hallussa.

