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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 veisattiin virsi, jonka jälkeen onniteltiin puhelimitse seurakunnan entistä kirkkoherraa,
Timo Löyttyä merkkipäivän johdosta. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
Pidettiin nimenhuuto ja todettiin läsnä olevat kirkkoneuvoston jäsenet ja muut kokoukseen
osallistujat.
PÄÄTÖS:

(2.) 95 §

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

(3.) 96 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eine Lundberg ja Maija-Liisa Luomaranta.

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Kokouksessa noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä.
----Esityslistan postittamisen jälkeen oli kokoukselle tullut käsiteltäväksi kaksi lisäasiaa:
1. Vs. talouspäällikön koulutusanomus
2. Kuhmon kirkon kuntokartoitus, Arkkitehtitoimisto Livady Oy
3. Tauno Harisen kirjelmä
PÄÄTÖS:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin ottaa lisäasiat
käsiteltäväksi seuraavasti:
§ 106 Vs. talouspäällikön koulutusanomus
§ 107 Kuhmon kirkon kuntokartoitus, Arkkitehtitoimisto Livady Oy
§ 108 Tauno Harisen kirjelmä

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KOLEHDIT LOPPUVUODELLE 2018
Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelmaan liittyvä ohjeistus on liitteessä 1.
Kuhmon seurakunnan kohdalle siihen on liitetty vapaasti sijoitettavia ja vapaasti valittavia
kolehtikohteita anomusten mukaisesti ajalle syyskuu-joulukuu 2018. Vapaasti
valittavat kolehdit ovat tummalla vinotekstillä.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 18.1.2018 Kuhmon kirkon kolehtisuunnitelman
ajalle 28.1.-30.9.2018.
Päätösehdotus (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto hyväksyy Kuhmon kirkon kolehtisuunnitelman ajalle 7.10.- 31.12.2018.
Lentiirassa ja Iivantiirassa tätä suunnitelmaa noudatetaan siten soveltaen, että vieraileville
järjestöille on mahdollisuus kerätä kolehteja.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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JARI KOMULAISEN JA MINNA PÄRNÄSEN OMAKOTITONTIN
VUOKRAOIKEUDEN JATKAMINEN
Jari Komulainen ja Minna Pärnänen ovat hakeneet nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden jatkamista 40 vuodella 1.10.2018 alkaen. Hakemus koskee Riihimäen tilaan
RN:o 27:222 kuuluvaa ja Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa n:o 17 sijaitsevan
omakotitontin n:o 20 osaa. Tontin katuosoite on Metsäkatu 42 ja tontin pinta-ala on noin
1780 m².
Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Jari Komulaisen ja
Minna Pärnäsen nimissä olevan omakotitontin vuokra-aikaa 40 vuodella 1.10.2018 alkaen. Vuosivuokra on 24,1 senttiä neliömetriltä. 1500 m² ylittävältä osalta vuokra on 12
senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2017 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1922.

PÄÄTÖS:

(6.) 99 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

MARTTI KINNUSEN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN JATKAMINEN
Martti Kinnunen on hakenut nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden jatkamista
40 vuodella 16.4.2019 alkaen. Hakemus koskee Riihimäen tilaan RN:o 27:211 kuuluvaa
ja Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa n:o 76 sijaitsevaa omakotitonttia n:o 4.
Tontin katuosoite on Piilopolku 1 ja tontin pinta-ala on noin 1750 m².
Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Martti Kinnusen nimissä
olevan omakotitontin vuokra-aikaa 40 vuodella 16.4.2019 alkaen. Vuosivuokra on 24,1
senttiä neliömetriltä. 1500 m² ylittävältä osalta vuokra on 12 senttiä neliömetriltä. Vuokra
sidotaan vuoden 2018 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1948.

PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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VAPPU HUOTARIN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN JATKAMINEN
Vappu Huotari on hakenut nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden jatkamista 40
vuodella 2.9.2019 alkaen. Hakemus koskee Riihimäen tilaan RN:o 27:217 kuuluvaa ja
Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa n:o 86 sijaitsevaa omakotitonttia n:o 3. Tontin katuosoite on Vienantie 47 ja tontin pinta-ala on noin 1297 m².
Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Vappu Huotarin nimissä
olevan omakotitontin vuokra-aikaa 40 vuodella 2.9.2019 alkaen. Vuosivuokra on 24,1
senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2018 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1948.
PÄÄTÖS:

(8.) 101 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

SUTINEN ANTTI KUOLINPESÄN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN
JATKAMINEN
Sutinen Antti kuolinpesä on hakenut nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden jatkamista 40 vuodella 15.3.2019 alkaen. Hakemus koskee Riihimäen tilaan RN:o 27:222
kuuluvaa ja Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa n:o 112 sijaitsevaa omakotitonttia n:o 1. Tontin katuosoite on Käpykatu 9 ja tontin pinta-ala on noin 1600 m².
Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Sutinen Antti kuolinpesän nimissä olevan omakotitontin vuokra-aikaa 40 vuodella 15.3.2019 alkaen. Vuosivuokra on 24,1 senttiä neliömetriltä. 1500 m² ylittävältä osalta vuokra on 12 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2018 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla
1948.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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ARVO HAVERISEN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN JATKAMINEN
Arvo Haverinen on hakenut nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden jatkamista 40
vuodella 2.9.2019 alkaen. Hakemus koskee Riihimäen tilaan RN:o 27:217 kuuluvaa ja
Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa n:o 86 sijaitsevaa omakotitonttia n:o 3A. Tontin katuosoite on Vienantie 47 ja tontin pinta-ala on noin 1168 m².
Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Arvo Haverisen nimissä
olevan omakotitontin vuokra-aikaa 40 vuodella 2.9.2019 alkaen. Vuosivuokra on 24,1 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2018 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1948.
PÄÄTÖS:

(10.) 103 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

TIMO JA MARJA-LEENA SUUTARIN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN
JATKAMINEN
Timo ja Marja-Leena Suutari ovat hakeneet nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden jatkamista 40 vuodella 1.1.2020 alkaen. Hakemus koskee Riihimäen tilaan RN:o
27:217 kuuluvaa ja Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa n:o 588 sijaitsevaa omakotitonttia n:o 15. Tontin katuosoite on Ahmatie 22 ja tontin pinta-ala on noin 1040 m².
Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Timo ja Marja-Leena
Suutarin nimissä olevan omakotitontin vuokra-aikaa 40 vuodella 1.1.2020 alkaen. Vuosivuokra on 24,1 senttiä neliömetriltä. Vuokra sidotaan vuoden 2018 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1948.
----Puheenjohtaja Timo Suutari totesi olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja varapuheenjohtaja Mauri Kuula toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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VEIKKO HUOTARIN OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN JATKAMINEN
Veikko Huotari on hakenut nimissään olevan omakotitontin vuokraoikeuden jatkamista 40
vuodella 15.4.2019 alkaen. Hakemus koskee Riihimäen tilaan RN:o 27:222 kuuluvaa ja
Kuhmon kaupungin asemakaavan korttelissa n:o 92 sijaitsevaa omakotitonttia n:o 1. Tontin katuosoite on Sepänkatu 13 ja tontin pinta-ala on noin 1600 m².
Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jatkaa Veikko Huotarin nimissä
olevan omakotitontin vuokra-aikaa 40 vuodella 15.4.2019 alkaen. Vuosivuokra on 24,1
senttiä neliömetriltä. 1500 m² ylittävältä osalta vuokra on 12 senttiä neliömetriltä. Vuokra
sidotaan vuoden 2018 heinäkuun elinkustannusindeksin pisteluvulla 1948.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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PIISPAN OHJEISTUS- JA TOIMENPIDEKIRJE SEURAKUNNILLE
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen on keväällä 2018 lähestynyt hiippakunnan
kirkkoherroja seuraavalla kirjeellä (liite 2). Siinä kehotetaan tiedottamaan ja
tarvittaessa käsittelemän erityisesti seuraavat teemat seurakuntien kirkkoneuvostoissa:
1. Kirkkoherrojen neuvottelupäivä 2018: Kirkkoherra tuo kuulumiset tuosta neuvottelupäivästä
2. Seurakunnan sisäinen maksuvalvonta:
Uuden talouspäällikön aloittaessa virassa on myös hyvä kerrata maksuvalvontaan liittyvät
käytännöt. Kipaan liittyminen on aiheuttanut siinä joitakin muutoksia:
Päätösehdotus (talouspäällikkö):
Kuhmossa seurakunnassa taloudellinen jaosto käsittelee seurakunnan sisäisen maksuvalvonnan periaatteet ja tuo käytännöistä ajanmukaisen esityksen kirkkoneuvostolle talousarviota laadittaessa.
3. Työnantajan vastuu hyvän työilmapiirin kehittämisestä ja häirinnän estämisestä
Tämä aihe on ajankohtainen. Kirkkoherra ja talouspäällikkö kertovat mitä aiheen tiimoilta
on sovittu ja keskusteltu työntekijöiden kesken.
4. Kuopion hiippakunnan toimintalinjaus 2019-2023
Kesäkuussa hiippakuntavaltuustossa esitelty Kuopion hiippakunnan toimintalinjaus
2019-2023, liitteessä 3a sekä siihen liittyvä taustaselvitys liitteessä 3b.
Päätösehdotus (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto keskustelee hiippakunnan toimintalinjauksesta ja merkitsee sen tiedoksi
saaduksi.
------Puheenjohtaja kertoi kuulumisia kirkkoherrojen neuvottelupäivästä. Piispan ohjeistus- ja
toimenpidekirjelmästä on keskustelu työntekijäkokouksessa ja mm. hyvän työilmapiirin
kehittämiseen ja häirinnän estämiseen liittyen on uusi työsuojeluvaltuutettu tekemässä kyselyn kaikille työntekijöille oman työn psykososiaalisesta kuormituksesta. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto
1. merkitsi tiedoksi piispan ohjeistuksiin liittyvät tiedonannot ja toimenpiteet.
2. hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 2 ja 4.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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VS. TALOUSPÄÄLLIKÖN KOULUTUSANOMUS
Vs. talouspäällikkö Satu Ylönen on pyytänyt liitteen 4 mukaisia koulutusmahdollisuuksia
syksyn 2018 aikana. Koska hän aloittaa tehtävässä ja kirkon tarjoamaa koulutusta on
tarjolla.
Päätösehdotus (kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto myöntää Satu Ylöselle liitteen 4 mukaiset koulutuspäivät. Näihin
kustannetaan matkat edullisimman matkustusvaihtoehdon mukaisesti, sekä tarvittaessa
majoitus ja päivärahat (koska koulutus on uudelle talouspäällikölle välttämätöntä).
-----Satu Ylönen totesi olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta ennen
asian käsittelyä klo 18.47.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvoston hyväksyi päätösehdotuksen.

Satu Ylönen palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo 18.55.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KUHMON KIRKON KUNTOKARTOITUS, ARKKITEHTITOIMISTO LIVADY OY
Kuhmon kirkon lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä päätettiin ottaa selvää, voisiko
Livady Oy:n tuottama kiinteistön kuntokartoitus tuoda tarpeellista lisätietoa korjaussuunnittelun tueksi. Talouspäällikkö valtuutettiin palaverissa 4.9.2018 pyytämään Livady Oy:ltä
kustannusarvio kartoitukselle.
Livady Oy: n tuntihinta on 65 euroa / tunti (alv 0%). Sotkamon seurakunnan teettämä kirkon kattava katselmus vaati 170 työtuntia. Arvonlisäverollinen hinta em. kustannuksilla laskettuna olisi 13.700 euroa. Tämän lisäksi Livady Oy suosittelee tekemään myös tarkemman
rakennushistoriaselvityksen. (Liite 5)
Suunnittelutoimisto Määtän Vaula Pulkkinen esitti mielipiteenään, että laaja kuntokartoitus
auttaisi tulevaisuuden korjauksia budjetoitaessa. Siinä ei kuitenkaan välttämättä havaittaisi
yllättäviä rakennusvaurioita.
Taloudellinen jaosto 19.9.2018:
Päätösehdotus:
Keskustellaan ja linjataan Kuhmon kirkon kuntokartoituksesta.
Päätös:
Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että Kuhmon seurakunta tilaa Livady Oy:ltä kirkon kattavan katsastuksen sekä rakennushistoriaselvityksen.
-----Talouspäällikkö selosti asiaa ja taloudellisen jaoston kokouksessa esiin tulleita näkökohtia
kirkon korjaamisesta ja kuntokartoituksesta. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta.

PÄÄTÖS:
(15.) 108 §

Kirkkoneuvosto hyväksyi taloudellisen jaoston esittämän päätösehdotuksen.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Tiedoksi saatettiin seuraavat asiat
1. Diakoniaviranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta 24.5.-18.9.2018 yhteensä 26 diakonia-avustusta, 3.340,60 € ruokaan ja perushygieniatarvikkeisiin.
2. Keskusteltiin Tauno Harisen lähettämästä kirjelmästä, missä esitettiin toimenpidevaihtoehtoja Paloniemen leirikeskuksen myyntiin ja kauppaan liittyen. Paloniemen leirikeskuksen myynti- ym. asiaa huolehtii ja jatkoselvittelyä työstää taloudellinen jaosto.
3. Kirkkoherran viranhaltijapäätös B4/2018 §§ 6-7.

(16.) 109 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen klo 19.26.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

KUHMON SEURAKUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
19.9.2018

Pykälä
109

Sivu
11. (12)

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 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109
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: 106, 107
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: 106, 107
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

19.9.2018

Sivu 12. (12)

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.

