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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.
------Puheenjohtaja oli ilmoittanut myöhästyvänsä kokouksesta, koska oli paluumatkalla hiippakuntavaltuuston kokouksesta. Varapuheenjohtaja Mauri Kuula avasi kokouksen klo 18.00.
Aluksi veisattiin virsi ja Aune Mikkonen piti alkuhartauden. Pidettiin nimenhuuto ja todettiin
läsnä olevat kirkkoneuvoston jäsenet ja muut kokoukseen osallistujat.
PÄÄTÖS:

(2.) 56 §

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

(3.) 57 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija-Liisa Luomaranta ja Irja Matero.

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Kokouksessa noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä.
----Esityslistan postittamisen jälkeen oli kokoukselle tullut käsiteltäväksi seuraavat lisäasiat:
1. Yhteisvastuukeräyksen tarkastaja
2. Kuhmon kamarimusiikin pyyntö sähkövirrasta
3. Pro Patria –taulun luovuttaminen
Eine Lundberg esitti keskustelua Kuhmossa 17.-19.8.2018 järjestettävän Israel-konferenssin
kustannuksista ja seurakunnan osuudesta tapahtumassa.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin ottaa
käsiteltäväksi esitetyt lisäasiat seuraavasti:
§ 63 Yhteisvastuukeräyksen tarkastaja
§ 64 Kuhmon kamarimusiikin pyyntö sähkövirrasta
§ 65 Pro Patria –taulun luovuttaminen
§ 66 Israel-konferenssi 17.-19.8.2018 Kuhmossa
Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja saapui kokoukseen klo 18.10 ja toimi puheenjohtajana § 58 alkaen.
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TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2.5.2018 julistaa Kuhmon seurakunnan talouspäällikön
viran haettavaksi 24.5.2018 klo 14:00 mennessä. Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto päätti,
että talouspäällikön palkkaus määräytyy hinnoitteluryhmän J 20 mukaisesti haarukassa 3.500
- 4.000 euroa ja että virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Viran hakuilmoitus on julkaistu seurakunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla 4.5.2018:
https://evl.fi/rekrytointi ja http://tyopaikat.oikotie.fi. liite 1.
Haettavasta virasta on lisäksi ilmoitettu Kotimaa-lehdessä 3.5.2018 ja Kuhmolaisessa ja Kainuun Sanomissa 4.5.2018, liite 2.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto tutustuu saapuneisiin hakemuksiin ja päättää
1. valita haastatteluun kutsuttavat
2. että työpaikkahaastattelun suorittaa taloudellinen jaosto 4.6.2018.
---------Talouspäällikön virkaa oli hakenut määräaikaan mennessä 13 henkilöä. Yhteenveto hakijoista
liitteessä 3. Johtoryhmä oli kokoontunut ennen kirkkoneuvoston kokousta keskustelemaan
viranhakijoista ja esitti, että haastatteluun kutsutaan kaksi hakijaa, Juha Seppänen ja Satu
Ylönen. Kirkkoneuvosto keskusteli saapuneista hakemuksista ja hakijoista.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti
1. kutsua haastateltavaksi Juha Seppäsen, Jäälistä ja Satu Ylösen, Kuhmosta.
2. että työpaikkahaastattelun suorittaa taloudellinen jaosto 4.6.2018
klo 13 alkaen.

--Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto suoritti 4.6.2018 talouspäällikön virkaa hakeneiden
Juha Seppäsen ja Satu Ylösen haastattelun. Virkahakemusten ja haastattelun perusteella kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto päätti äänin 4-1 esittää, että talouspäällikön virkaan valittaisiin pätevimpänä ja sopivimpana Satu Ylönen.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää:
1. valita talouspäällikön virkaan virkaa hakeneista pätevimpänä ja sopivimpana Satu Ylösen.
2. määrätä hänen peruspalkaksi 4.000,00 €.
3. että viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
--Taloudellisen jaoston puheenjohtaja Mauri Kuula ja talouspäällikkö Paavo Mäntymäki kertoivat haastattelusta.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1, 2 ja 3.
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YHTEISMETSÄN SELVITYSHANKE
Suomen metsäkeskuksen hallinnoima yhteismetsien edistäminen Kainuussa -esiselvityshanke
kartoittaa yhteismetsän perustamishalukkuutta Kainuussa.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää, olisivatko Kainuun kunnat ja seurakunnat halukkaita perustamaan uusia yhteismetsiä yhdessä yksityisten metsänomistajien kanssa. Toimintamallissa yhteisöt sitoutuisivat liittämään omaa metsäänsä uuteen perustettavaan yhteismetsään. Kuntakohtainen yhteismetsä olisi avoin kaikille kyseisessä kunnassa metsää omistaville. Tämänkaltaisia yhteismetsiä on viime vuosina perustettu useita eri puolille Suomea.
Kainuusta katsoen lähin esimerkki löytyy Pudasjärveltä, jossa kaupunki perusti yhteismetsän
yhdessä yksityisten metsänomistajien kanssa. Noin 1800 hehtaarin yhteismetsä aloitti toimintansa vuonna 2015. Kuntien lisäksi myös seurakunnat ovat olleet kiinnostuneita yhteismetsäosakkuudesta mm. Utajärvellä. Yhteisöjen intressit yhteismetsän perustamisessa liittyvät lähinnä aluetalouden kehittämiseen.
Yhteismetsässä toiminnan perusajatus on kestävän ja kannattavan metsätalouden harjoittaminen osakkaiden hyväksi. Metsän hakkuu- ja hoitotoimenpiteet suoritetaan metsäsuunnitelman
mukaisesti. Metsätalouden harjoittaminen suurilla pinta-aloilla on kustannustehokasta. Metsät hoidetaan ajallaan ja puu liikkuu, jos sille vain on kysyntää.
Yhteismetsistä ei yleensä löydy merkittäviä hoitorästejä. Näin ollen yhteismetsien voidaan
olettaa hoitavan metsiään aktiivisemmin kuin keskiverto metsänomistaja. Passiivisuutta metsänhoidossa on havaittavissa etenkin kuolinpesissä. Kainuussa metsää omistavia kuolinpesiä
onkin verrattain paljon. Toisaalta kuolinpesät ovat tyypillisiä yhteismetsään liittyjiä. Tätä
kautta passiivisiakin metsätiloja siirtyy aktiivisen toiminnan piiriin.
Jotta kuntakohtainen yhteismetsä saadaan perustettua edellyttää se aina kunnan liittymistä
yhteismetsän osakkaaksi. Muiden julkisyhteisöjen (mm. seurakunta) liittyminen yhteismetsän
osakkaaksi antaa hankkeelle uskottavuutta. Yhteismetsään ei tarvitse liittyä koko metsäomaisuudella, vaan omistaja voi päättää mitkä maa-alueet yhteismetsään liitetään.

Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto keskustelee alustavasti yhteismetsähankkeesta.
--------Talouspäällikkö selosti yhteismetsähanketta.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto keskusteli hankkeen hyödyistä ja haitoista. Hankkeen tilanteen
seuranta jää seurakunnan uuden talouspäällikön tehtäväksi.
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SOTAORVON TUHKAN HAUTAAMINEN ISÄN HAUTAAN KUHMON
SANKARIHAUTAUSMAALLA
Anja Hannola-Pyykkönen Kajaani on lähettänyt 4.5.2018 päivätyn kirjeen:
”Isäni Aarne Johannes Hannola syntynyt Säkkijärvellä 3.11.1909, kaatui Kuhmon Lentua
kylällä Kuhmossa 6.3.1940.
Isäni oli käynyt rajavartijakoulun Karjalassa v.1924 ja saanut sen päätyttyä määräyksen Kainuun rajavartiolaitoksen rajavartijaksi. Tietojeni mukaan hän vartioi rajoja Kuusamon - Kuhmon alueilla ennen talvisotaa ja ilmeisesti tunsi rajaseudun Kuhmon alueella melko hyvin.
Sodan sytyttyä hänet määrättiin rajavartioista koostuneen ryhmän johtajaksi partioimaan ja
toimimaan Kuhmon alueella toimivia venäläisiä partioita vastaan.
Hän kaatui Lentuan kylällä Koivikon talon pihapiirissä käydyn taistelun lopulla lähdettyään
karkuun päässeiden venäläisten takaa-ajoon.
Olen isäni ainoa lapsi ja pyydän lupaa tuhkauurnani hautaamiseen isäni hautaan Kuhmon
sankarihautausmaalla.”
Sankarihautausmaan haudat ovat luonteeltaan erilaisia kuin hautausmaan muut haudat.
Yleisiä hautapaikan hallintaa, haudan luovuttamista, haudan käyttöä koskevia määräyksiä ei
voi soveltaa sankarihautausmaan osalta.
Sankarihautausmaahan on haudattu myöhemminkin, vuonna 1998, Venäjältä löytyneiden kaatuneiden suomaissotilaiden jäännöksiä, ja heidän haudoilleen on pystytetty hautakivet.
Esitetty lupapyyntö on poikkeuksellinen, eikä ole tiedossa, että aikaisemmin olisi vastaavaa
asia ollut esillä, joten päätöksellä tulee olemaan ennakkotapauksen luonne.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää, että sankarihautausmaa on tarkoitettu ainoastaan viimesodissa kaatuneiden suomalaissotilaiden hautausmaaksi, eikä sinne myönnetä lupia muiden hautaamiseen.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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TESTAMENTTILAHJOITUKSEN KÄYTTÖ
23.8.2016 kuollut Maija Taskinen on testamentissaan määrännyt, että määrätty osa hänen
omaisuudestaan menee Kuhmon seurakunnan lähetystyölle.
Testamentin määräysten mukaan toimitetun perinnönjaon mukaan Kuhmon seurakunnan
osuus on 15.836,43 euroa.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää testamenttilahjoituksen käytöstä.
kirkkoherran esitys:
-10 036,43 Nimikkolähettikohteisiin, Vienan-Karjalan työlle
sekä mahdollisiin lähetystyön stipendeihin vuosittain määräsummat / hakemusten mukaan.
- 2 900 Heikon ihmisen lauluryhmän ja diakoni Anne Malisen Ukrainan lähetysmatkaan
- 2 900 Unkarin ystävyysseurakunnan kanssa leirin järjestämiseen Suomessa kesällä 2019.
---------Talouspäällikkö ja kirkkoherra selostivat testamentin sisältöä ja seurakunnalle aikaisemmin
tehtyjen testamenttilahjoitusten täytäntöönpanoa ja käytäntöjä. Kirkkoneuvosto keskusteli
Maija Taskisen testamentin määräyksestä ja sen noudattamisesta.
Ns. vapaaehtoisten varojen rahastoihin tulisi laatia säännöt varojen käyttämisestä. Tällä hetkellä sellaisia ei niille ole laadittu.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti, että
1. Maija Taskisen testamenttilahjoitusvaroja varten perustetaan lähetysrahasto.
2. lähetysrahastolle laaditaan säännöt, joissa määritellään varojen käyttö ja
käyttökohteet.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kalle Malinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, ennen
päätöksen tekoa klo 18.48.
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UKRAINAN MATKA
Seurakunnasta lähteneet ulkomaanmatkat ovat yleensä tapahtuneet viranhaltijoiden
virkavapaa- tai vuosiloma-aikaan, esim. Israelin ryhmämatkat.
Seurakunnan itse järjestämiä ulkomaanmatkoja ovat olleet viimeisinä vuosina
Unkarin ystävyysseurakunta vierailut ja Taizessa järjestetyt rippikoulut.
Kirkkoherra on virkavapaa-aikana ollut suunnittelemassa matkaa Ukrainan lähetystyöstä
kiinnostuneille tahoille. Kyseessä olisi 10-20 hengen ryhmä.
Heikon ihmisen lauluryhmä on ilmaissut kiinnostuksen lähteä tälle matkalle, sekä muutama
seurakuntalainen. Monilla Kuhmon seurakunnan jäsenillä on kontakteja alueelle sotalasten
leiritapahtumien myötä. Diakoni Anne Malinen on ollut näillä leireille aktiivisesti toimijana
ja hän olisi valmis tekemään yhä jälkityötä ja valmisteluja vastaaville leireille jatkossakin.
Heikon ihmisen lauluryhmä on tukenut seurakunnan toimintaa aktiivisesti viiden vuoden
ajan. Heille ei ole annettu vastaavia toimintavaroja kuin muille kuoroille vuosittain.
Matkan alustava ohjelma:
UKRAINAN YSTÄVYYSMATKA 26/27.9. -4.10. 2018
Matkakohteina Kiova (Seurakunnat, Babi Yar - holokausmin muistoalue, sotahist. museo)
Odessa (Luterilainen hiippakunta, työ kodittomien parissa, Odessan historia), Poltavan alue
(vanhainkodin rakennustyöt), Slovjanskin kaupunki.
Matkat alkaen Helsingistä, hinta n. 650 €. Sis. lennot, majoitus, aamiaiset, päivittäiset retket.
Vierailuja tulee olemaan ainakin neljässä eri seurakunnassa, lastenkodeissa ja pakolaisleirillä.
Matkasta olisi hyvä tiedottaa seurakunnan toiminnassa ja yhteydenpidon kannalta luontevaa
olisi, mikäli diakoni Anne Malinen voisi mennä tapaamaan Ukrainan leirilapsia ja niihin liittyviä kontakteja.
Päätösehdotus (kirkkoherra):
Ukrainan matkaa voidaan mainostaa seurakunnan tiedotuksessa.
Diakoni Anne Malinen voi halutessaan käyttää matkaan 5 työpäivää.
- Hänen matkaansa seurakunta voi tukea
- Heikon ihmisen lauluryhmän matkaa seurakunta voi tukea.
-----Kirkkoherra selosti Ukrainan matkaa, mikä ei ole matkanjärjestäjien koordinoima matka.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, ettei matkan ajaksi voi palkata sijaisia eikä matkaa voi toteuttaa työajalla. Seurakunnalta voi matkaan hakea tukea lähetystyön rahastosta.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti, että
1.Ukrainan matkaa voidaan mainostaa seurakunnan tiedotuksessa.
2.diakoni Anne Malinen voi käyttää matkaan lomapäiviä.
3.matkaan voi hakea tukea lähetystyön rahastosta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kalle Malinen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan ja palasi kokoukseen klo 19.25.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TARKASTAJA
Seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja. Tarkastajana ei voi toimia seurakunnan taloudesta vastaava henkilö eikä muukaan seurakunnan työntekijä.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mauri Kuulan Yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi.
PÄÄTÖS:

(13.) 64 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

KUHMON KAMARIMUSIIKIN PYYNTÖ SÄHKÖVIRRASTA
Kamarimusiikin aikana ylläpidetään kamarimusiikkikeskuksessa Amati-ravintolaa.
Kamarimusiikkikeskuksen oma sähköliittymä on käynyt pieneksi käyttämään kaikkia kesäravintolassa käytettäviä koneita ja laitteita, jonka vuoksi sulakkeet eivät kestä koko kulutuskuormaa.
Kamarimusiikki pyytää, että kamarimusiikki voisi rakentaa omalla kustannuksellaan liittymän
kirkosta lisä virransyöttöä varten. Käytännössä tämä tapahtuisi niin, että kirkon sähkökeskuksesta liitettäisiin kiinteänä asennuksena pistorasia kirkon ulkoseinään ja pistorasiasta sähkö
johdettaisiin roikalla kamarimusiikkikeskukseen. Kamarimusiikki kustantaisi asennustyöt tarvikkeineen ja arvioidun sähkön kulutuksen.
---Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Maahan asennettavana sähköroikka on ympäristölle vaarallinen. Ensisijainen vaihtoehto kamarimusiikkiviikkojen ajan lisävirransyöttöä varten olisi se,
että kamarimusiikkikeskukseen asennettaisi suuremmat pääsulakkeet.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Kuhmon kamarimusiikille luvan rakentaa omalla kustannuksellaan liittymän kirkosta lisävirransyöttöä varten. Lisävirran johtamiseen tarvittava sähköroikka tulee asentaa turvallisesti.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvoston hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

(13.) 64 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

KUHMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

(14.) 65 §

Kokouspäivä

Sivu
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PRO PATRIA –TAULUN LUOVUTTAMINEN
Kuhmon kaupunginhallitus on esittänyt Antti Komulaisen (ps) valtuustoaloitteen mukaisesti
Kuhmon seurakunnalle Pro Patria –taulun siirtämistä Kuhmon Talvisotamuseoon.
Taulujen luovuttaminen perustuu vapaaehtoisuuteen eikä niistä suoriteta korvausta.
Tammenlehvän Perinneliitto ry:n mukaan yleisenä käytäntönä muistotauluja on ripustettu
koulujen, yritysten ja laitosten seinille. Perinneliitto pitää tärkeänä, että tauluille löytyy arvonsa mukainen uusi säilytyspaikka, kun esimerkiksi koulu lakkautetaan.
Kuhmon kaupunki on kartoittanut jo aikaisemmin Kuhmossa olevien Pro Patria -taulujen sijainnit ja Kuhmon seurakunnan tiloista kyseinen taulu on Lentiiran kirkossa.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta.
PÄÄTÖS:

(15.) 66 §

Kirkkoneuvosto päätti, ettei Lentiiran kirkossa olevaa Pro Patria –taulua
luovuteta Kuhmon Talvisotamuseoon.

ISRAEL-KONFERENSSI 17.-19.8.2018 KUHMOSSA
Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa keskusteltiin Israel-konferenssista Kuhmossa 19.21.8.2018. Tapahtuman järjestää Israelin Ystävät ry yhteistyössä Kuhmon seurakunnan,
Kuhmon helluntaiseurakunnan, Kuhmon vapaaseurakunnan kanssa.
Kuhmoon on tulossa n. 200 osallistujaa ja tapahtuman kokonaisbudjetti on 18.000 euroa.
Lauantaipäivän tilaisuudet ovat pääosin Kuhmo-talolla. Perjantain sapattiateria on Kuhmon
seurakuntakeskuksessa ja sunnuntaina Kuhmon kirkossa klo 10 messu sekä iltapäivän
tilaisuus ja päätösjuhla. Kuhmon seurakunnan osuus tapahtuman kustannuksista on
Kuhmo-talon vuokra, n. 1.000 euroa.

(16.) 67 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

(17.) 68 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen klo 20.01.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

KUHMON SEURAKUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
6.6.2018

Pykälä
68
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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 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68
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: 60, 61, 62, 63, 64, 65
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.
Pöytäkirjan pykälät:

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
Telekopio:
08 614 1954
Sähköposti:
kuhmo.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 60, 61, 62, 63, 64, 65
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 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja
150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1

HANKINTAOIKAISU

6.6.2018
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Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosaiHankintaoikaisun tekemi- nen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
nen
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Kuhmon seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkotie 6-8 KUHMO
Postiosoite:
Kirkkotie 6-8 88900 KUHMO
Telekopio:
08 614 1954
Sähköposti:
kuhmo.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 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.
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, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.

