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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.
------Aluksi vietettiin juhla- ja kahvihetki ja muistettiin kukkasin eläkkeelle jäävää Paavo Mäntymäkeä. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mauri Kuula piti kiitos- ja muistelupuheen ja
veisattiin virsi.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.25 ja piti alkuhartauden. Pidettiin nimenhuuto ja
todettiin läsnä olevat kirkkoneuvoston jäsenet ja muut kokoukseen osallistujat.
PÄÄTÖS:

(2.) 85 §

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

(3.) 86 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tauno Harinen ja Matti Ryynänen.

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Kokouksessa noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä.
----Esityslistan postittamisen jälkeen oli kokoukselle tullut käsiteltäväksi seuraava lisäasia:
1. Lastenohjaaja Tarja Koistisen palkkaus
PÄÄTÖS:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin ottaa
käsiteltäväksi §:n Muut asiat kohdalla esitetty lisäasia.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KIRJANPITÄJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirjanpitäjä Saara Malinen aikoo pitää pitämättömät vuosilomansa tammikuusta 2018
alkaen ennen eläkkeelle siirtymistä.
Jotta kirjanpitäjän virkaan tuleva uusi henkilö voisi perehtyä työhönsä, hänen olisi
oltava työtehtävissä jo joulukuun 2018 aikana.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 7/2018 keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista naapuriseurakuntien kanssa. Käytännössä tämä olisi työntekijäpanoksen vähentämistä Kuhmon seurakunnan osalta.
Kirjanpitäjä on seurakunnan kipa-yhteyshenkilö laskutukseen, palkkojen tarkistukseen ja
kirjanpitoon. Työtehtävän laajuus ja työmäärä on ollut selkeä ja riittävä.
Seurakunnan työntekijät turvautuvat useimmiten kasvokkain kirjanpitäjän neuvontaan omien
työtehtäviensä talousasioiden hoitamisessa, samoin kuin rahavarojen tilittämisessä.
Nykyinen kirjanpitäjä on ainut kokenut perehdyttäjä tähän työtehtävään, joten
uuden kirjanpitäjän olisi tärkeätä päästä aloittamaan joulukuusta 2018 alkaen.
Päätösehdotus (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto asettaa kirjanpitäjän viran haettavaksi Kuhmon seurakunnassa. Virka täytetään 1.4. 2019 alkaen. Virassa on 6 kk koeaika. Viran peruspalkkaus on palkkaluokka 501.
Valittava kirjanpitäjä kutsutaan perehdytyksen ajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen
1.12.2018 – 31.3.2019.
----Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Talouspäällikkö totesi, että käsiteltävänä olevan asian esittely kuuluu talouspäällikön tehtäviin. Puheenjohtaja totesi, että siten esittely on tapahtunut virheellisessä järjestyksessä.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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ASUNTO-OSAKKEEN MYYMINEN

Kirkkoneuvosto 30.11.2017 § 150
Kuhmon seurakunta omistaa kahdeksan kerrostalo asuntohuoneistoa. Alun perin asunnot on
hankittu seurakunnan työntekijöitä varten työsuhdeasunnoiksi. Tällä hetkellä seurakunnan
työntekijöiden käytössä näistä on kolme asuntoa, eikä näköpiirissä ole, että työntekijöiden
asuntotarve kasvaisi.
Kuhmon matalan vuokratason huomioon ottaen asunnot eivät ole kovin tuottoisia sijoituskohteita.
Asunto Oy Kuhmon Koskelassa, osoitteessa Koskitie1 B 8 on tyhjillään kolmen huoneen,
keittiön ja sauna käsittävä, 79,5 m2 suuruinen osakehuoneisto.
Kyseisen huoneiston myynnistä pyydettiin tarjoukset kahdelta kiinteistövälittäjältä.
Tarjoukset liitteessä 7.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Asunto oy Kuhmon Koskelassa, osoitteessa Koskitie 1 B 8 sijaitseva osakehuoneisto annetaan Kiinteistövälitys Anita Mikkonen Oy LKV :lle myytäväksi. Myyntihinta on 87.000 euroa. Mikäli ostaja hyväksyy edellä mainitun kauppahinnan, kauppa voidaan tehdä ilman
kirkko-neuvoston uutta käsittelyä.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

--Kirkkoneuvosto 18.4.2018 § 37
Kohde on ollut myytävänä vuoden alusta lukien ja määräaikainen myyntitoimeksianto päättyy 30.4.2018. Kohdetta on markkinoitu kiinteistövälittäjän toimesta välittäjätoimistossa,
lehti-ilmoituksilla ja etuovi.com-sivuston kautta. Huoneistossa on ollut kaksi yleistä esittelyä
ja kohdetta on käynyt katsomassa neljä ostajakandidaattia, joista kiinteistövälittäjän kertoman
mukaan kaksi on harkinnut kauppaa vakavasti. Tarjouksia ei ole kuitenkaan tehty.
Kiinteistövälittäjän arvion mukaan kohteen pyyntihinta on paikkakunnan hintatasoon ja huoneiston kuntoon nähden liian korkea. Hänen arvionsa mukaan hinnan tulisi olla selvästi
alempi ostajien kiinnostuksen herättämiseksi.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää, että osoitteessa Koskitie 1B 8 sijaitsevan osakehuoneisto myyntitoimeksiantoa jatketaan Kiinteistövälitys Anita Mikkonen Oy LKV :n kanssa ja uusi myyntihinta on 77.000 euroa.
PÄÄTÖS:
---

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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Asunto Oy Kuhmon Koskelan asunnosta B 8 on Marja-Stiina Suihko tehnyt 7.8.2018
65.000 euron tarjouksen.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää myydä Asunto Oy Kuhmon Koskelassa, osoitteessa Koskitie 1 B 8
sijaitsevan, 79,5 m2 suuruisen osakehuoneiston Marja-Stiina Suihkolle 65.000 euron kauppahinnasta.
PÄÄTÖS:

(6.) 89 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Kirkkolain 7 luvun 7 pykälän mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta. Käytännössä kirkkoneuvoston on säännöksen mukaan määrättävä nimenkirjoitusoikeudesta toistaiseksi ja täydennettävä tai muutettava valtuutta tarpeen mukaan. Asiakirjojen
allekirjoittajia seurakunnan puolesta on yleensä kaksi.
Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on päätösvaltaa, jonka täytäntöönpano edellyttää erilaisten
sopimusten laatimista ja allekirjoittamista.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää, että Kuhmon seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on 1.syyskuuta
2018 alkaen kirkkoherra Timo Suutarilla, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mauri Kuulalla
ja talouspäällikkö Satu Ylösellä. Edellä mainitut henkilöt allekirjoittavat asiakirjat kaksi yhdessä.
Päätösvaltaansa kuuluvat asiakirjat allekirjoittavat kirkkoherra Timo Suutari ja talouspäällikkö Satu Ylönen kumpikin yksin.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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PANKKITILIEN KÄYTTÖVALTUUDET
Kuhmon seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkoneuvosto päättää pankkitilien avaamisesta,
lopettamisesta ja käyttövaltuuksista.

Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto päättää, että Kuhmon seurakunnan pankkitilien käyttövaltuudet ovat 1.9.2018
lähtien talouspäällikkö Satu Ylösellä ja kirjanpitäjä Saara Malisella.
Pankkitilien käyttövaltuudet poistetaan Paavo Mäntymäeltä 1.9.2018.

PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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LASTENOHJAAJA TARJA KOISTISEN PALKKAUS
Kirkkoneuvosto päätti 25.7.2018 pidetyssä kokouksessa myöntää Emilia Pulkkiselle eron Kuhmon seurakunnan johtavan lastenohjaajan toimesta 1.8.2018 alkaen. Samalla päätettiin että
johtavan lastenohjaajan työnkuva siirretään 1.8.2018 alkaen toistaiseksi lastenohjaaja Tarja
Koistiselle.
Samassa yhteydessä annettiin kasvatustyön johtokunnalle tehtäväksi valmistella syys-lokakuun
aikana kasvatustyön virkojen ja toimien tulevaisuuteen liittyvän esityksen. Esityksessä tulisi
huomioida, että kirkossa on muodostettu yhteinen kasvatuksen työala (sis. lapsi- ja nuorisotyön)
Koska aikaisemmin laadittu johtavan lastenohjaajan tehtäväkuvaus ja siitä johdettava tehtävän
vaativuusarviointi ei enää ei uudessa tilanteessa vastaa todellisuutta kirkkoherra on lastenohjaajan kanssa laatinut päivitetyn tehtävänkuvauksen. Laaditun tehtävänkuvauksen pohjalta on
suoritettu tehtävän vaativuuden arviointi. Suoritetun arvioinnin perusteella lastenohjaajan
toimi on sijoitettu vaativuusryhmään 402.
Koska Tarja Koistisen hoidettavaksi annetun lastenohjaajan toimessa on piirteitä, jotka ylittävät vaativuusryhmän 402 tason, peruspalkka tulee määrätä kyseisen vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa (1.963,51 €) korkeammaksi.
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Lastenohjaaja Tarja Koistisen peruspalkaksi 1.8.2018 alkaen päätetään 2.000,00 € kuukaudessa.
----Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta.

PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Kokoukselle saatettiin tiedoksi seuraavat asiat:
1.
Kirkkoherran päätösluettelot A1-3 §§ 1-3 ja B1-3/2018 §§ 1-5.
2.
Muistio hautausmaa- ja kiinteistökatselmuksesta, liite 1
3.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ke 19.9. ja eli pääsääntöisesti joka kuukauden
kolmas keskiviikko.
4.
Talouspäällikkö selosti Paloniemen leirikeskuksen kauppaan liittyviä asioita.

(10.) 93 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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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 84, 85, 86, 92, 93
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: 87, 88, 89, 90, 91
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: 87, 88, 89, 90, 91
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

29.8.2018
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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.

