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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoherran esitys
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Kirkkoneuvoston päätös
Todettiin

3§
Pöytäkirjan tarkastajien valinta, toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
Kirkkoherran esitys
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Vieltojärvi ja Sointu Jokiniemi. He
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Varalle valitaan Ulla Keinovaara
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan

4§
Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherran esitys
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Enontekiön kirkkoherranvirastossa 18.1.1.2.2021.
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan
5§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys
Kokouskutsun mukaisen työjärjestykseen lisätään pykäläksi 10: Seurakunnan edustajat kunnan ja seurakunnan rakennusprojektin yhteistyöryhmään.
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan
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6§
Seurakuntakodin kunto
KN 24.10.2017
Seurakuntakodin kunnossa on ilmennyt ongelmia.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto pyytää tarjoukset kuntotutkimuksesta.
Kirkkoneuvoston päätös
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran selvittämään asiaa ja pyytämään
tarjouksia kuntotutkimuksesta.
KN 11.12.2017
Kirkkoherra on pyytänyt tarjoukset seurakuntakodin kuntotarkastuksesta,
Tarjoukset esitellään kokouksessa.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy;n
tarjouksen kuntokartoituksesta. Liite 1
Kirkkoneuvoston päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyy Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy;n
tarjouksen seurakuntakodin kuntokartoituksesta. Samalla tutkitaan myös
kirkkoherranviraston eteisen kunto. Tarkastusta varten varataan v. 2018 talousarvioon 8000 €.
KN 14.5.2018
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto tutustuu kuntokartoitukseen Kalevi Keskitalon johdolla ja
tekee päätöksen tarvittavista toimenpiteistä.
Kirkkoneuvoston päätös
Seurakuntakodin kunnossa on ilmennyt toimenpiteitä vaativia ongelmia.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran selvittämään välittömiä jatkotoimenpiteitä.
Terveystarkastaja on tutkinut Enontekiön seurakuntakodin ja pappilan
27.5.2018. Lausunto on liitteenä. (Liite 2) Terveystarkastaja ei päätynyt
käytöntoimintarajoitustoimenpiteisiin. Kuitenkin tulisi kartoittaa rakennusteknisesti pappilan toimisto- ja asuintilat.
Lisäksi tulisi tehdä haitta-ainekartoitus srk-kodin osalta purkamista varten.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy PBM:n tarjouksen pappilan tutkimussuunnitelmasta. (Liite 3) Kirkkoneuvosto hyväksyy PBM:n tarjouksen seurakuntakodin haitta-ainetutkimuksesta. (Liite 4)
Kirkkoneuvoston päätös
Ehdotuksen mukaan.
KN 10.9.23018
Enontekiön seurakuntakodissa on tehty purkua varten haitta-ainekartoitus ja
pappilassa kuntokartoitus. Raportit eivät vielä ole valmiit. Mikäli ne tulevat, ne esitellään kokouksessa.
PBM on aiemmin valmistuneessa seurakuntakodin kuntoraportissa todennut, että seurakuntakodin korjaus ei ole kustannustehokasta. Seurakuntako_______________________________________________________________________________
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din purkaminen on osoittautunut keskusteluissa ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi.
Työntekijät ja luottamushenkilöt kutsuttiin koolle 7.8.2018 keskustelemaan
tulevista toimenpiteistä ja tarpeista koskien seurakuntakotia ja seurakuntalaisia kutsuttiin ideariiheen 14.8.2018. Tapaamisista on tehty muistiot. Liitteet 1 ja 2. Lisäksi Enontekiön kunnan nettisivuilla on ollut verkkokysely
kaikille kiinnostuneille. Kyselyn tulokset tuodaan kokoukseen. Muistiot ja
kyselyn tulokset toimivat pohjana kirkkoneuvoston päätöksenteolle.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto käsittelee ideariihien tulosta ja verkkokyselyn kautta saatua
palautetta. Kirkkoneuvosto asettaa työryhmän valmistelemaan toimenpiteitä
ja tekemään esityksiä kirkkoneuvostolle. Työryhmään kuuluisivat Leena
Palojärvi, Satu Kotavuopio, Enontekiön kunnan tekninen johtaja Kimmo
Lämsä, Eija Leppänen sekä Matti Hirvilammi.
Kirkkoneuvoston päätös
Kirkkoneuvosto päätti, että uusi seurakuntakoti rakennetaan ja vanha puretaan.
Vuodelle 2019 varataan määräraha suunnittelua ja mahdollista rakentamista
varten. Tavoitteena on, että uusi seurakuntakoti otetaan käyttöön vuonna
2020.
Kirkkoneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan rakentamista ja tekemään
esityksiä kirkkoneuvostolle. Työryhmään kuuluvat Leena Palojärvi, Satu
Kotavuopio, Enontekiön kunnan tekninen johtaja Kimmo Lämsä, Eija Leppänen sekä Matti Hirvilammi.
KN 8.10.2018
Kirkkoneuvoston asettama rakennustyöryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa juuri ennen neuvoston kokousta, niin että kirkkoneuvosto voisi
käsitellä rakennustyöryhmän esityksen ja tehdä tarvittavat päätökset.
Seurakunnassa kirkkovaltuusto on se hallintoelin, joka päättää seurakuntakodin rakentamisesta ja purkamisesta. Siksi, poiketen edellisen kokouksen
päätöksestä, kirkkoneuvoston tulisi esittää kirkkovaltuustolle, että Enontekiön seurakuntakoti puretaan ja tilalle rakennetaan uusi.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Enontekiön seurakuntakoti
puretaan ja tilalle rakennetaan uusi seurakuntakoti.
Kirkkoneuvosto käsittelee rakennustyöryhmän esitystä ja päättää seuraavaa:
Kirkkoherranvirasto/pappilan kiinteistön (tontti ja rakennus) ja lomatonttien arvo arvioidaan useamman ulkopuolisen kiinteistöarvioijan toimesta käyvän hintatason määrittämiseksi. Metsäomaisuuden arvo saadaan metsätaloussuunnitelmasta.
Kirkkoneuvosto kilpailuttaa rakennuttajakonsultin, joka hoitaa suunnitteluvaiheen ja kilpailuttaa pääsuunnittelijan/arkkitehdin. Urakka toteutetaan
jaetulla urakkamallilla siten, että rakennesuunnittelu, sähkö- ja lvi suunnittelu ja sisustus sekä valaistus sekä akustiikka ym. tarpeelliset ovat eriytet-
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tyinä. Kun urakat on jaettu osiin, saadaan myös paikalliset tarjoajat mukaan
ja seurakunnalla on enemmän vaikutusvaltaa myös lopputulokseen.
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan.
KN 4.12.2018 94 §
Kahdelta kiinteistöalan toimijalta on tullut vastaus arviointipyyntöön Enontekiön seurakunnan tonttien arvoa koskien ja kolmas on luvannut vastata.
Tarjoukset tulevat kokoukseen.
Kirkkoherran esitys
Seurakunta oli saanut kiinteistöarvioinnista tarjoukset Lapin Arvokiinteistöilta (hinta on 2000,00€ + alv 24% eli 2 480,00 € (sis alv). Mikäli arviointi
vaatii paikan päällä käynnin, niin kilometrikustannukset 0,90€/km (sis alv)
ja OP-kiinteistökeskukselta (800 euroa / sisältäen alv 24 %),
Kirkkoneuvosto pyytää lomatonttien arviointia halvemman tarjouksen tehneeltä OP-kiinteistökeskukselta, tässä vaiheessa pappilan rakennusta ei arvioida.
Kirkkoneuvosto hyväksyy Promen Oy;n tarjouksen uuden seurakuntakodin
rakennuttamisen ja valvojan tehtävistä, (liite 1), sillä tarkennuksella, että rakentaminen ajoittuu vuodelle 2020.
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan.
KN 19.2.2019 28 §
Rakennustyöryhmä on esittänyt kirkkoneuvostolle kokouksessaan 7.2.2019
seuraavaa:
”Jos kunta olisi halukas ostamaan tonttimaata seurakunnalta Luppokotia varten,
hyvä vaihtoehto olisi myydä tontin yläosa kunnalle ja rakentaa uusi seurakuntakoti pappilan viereen rannan läheisyyteen. Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tontin yläosa
myydään kunnalle Luppokodin rakentamista varten. Myyntipäätös täytyy alistaa
kirkkohallituksen päätettäväksi.” (Liite 1)

Rakennustyöryhmä kokoontuu ennen kirkkoneuvoston kokousta ja tarkentaa mahdollisesti esitystään lisäselvitysten vuoksi.
Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että tontin yläosa myydään kunnalle Luppokodin rakentamista varten. Myyntipäätös täytyy alistaa kirkkohallituksen päätettäväksi
Sointu Jokiniemi saapui kokoukseen klo 16.24.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Enontekiön seurakunta myy
47-401-8-5 Keskitalo tilasta, yläosan tontista 1, osoitteessa Ounastie 121
(nykyisen seurakuntakodin paikalla ja ympäristössä) kunnalle, mikäli kunta
on halukas ostamaan sen. Seurakunta voi myös vuokrata ko. alueen kunnalle.
Kirkkoneuvoston päätös
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Esityksen mukaan.
KN 26.3.2019 40 §
Rakennustoimikunta kokoontuu juuri ennen kirkkoneuvoston kokousta.
Mikäli toimikunnalta tulee esitystä kirkkoneuvostolle, se tulee kokoukseen
suoraan. OP-kiinteistökeskukselta on saatu hinta-arviot seurakunnan omistamista valmiiksi kaavoitetuista rakennuspaikoista.
Rakennustoimikunnan esitykset:
”Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto päättää
edistää yhteistä hanketta Luppokodin, terveyskeskuksen ja seurakuntakodin
rakentamiseksi.
Rakennustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto ryhtyy
toimenpiteisiin jo valmiiksi kaavoitettujen rakennuspaikkojen myymiseksi.
Todettiin, että myyntipäätökset tulee alistaa kirkkohallituksen päätettäväksi.
Kyseiset rakennuspaikat ovat seuraavat: Neitojoen rannassa neljä rakennuspaikkaa (RA=loma-asuntoalue), Saitsalmen lommol 2 + 3 rakennuspaikkaa
(RA), Periläkangas kaksi rakennuspaikkaa (RA), Ullajärvessä yksi rakennuspaikka (RM=matkailupalvelun alue). Silti seurakunnan omistukseen jää
vielä yli 400 hehtaaria maa-alueita.”
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto päättää rakennustoimikunnan esitysten mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan.
KN 17.9.2019 87 §
Rakennustoimikunta on päättänyt kokouksessaan 27.8.2019 viedä tiedoksi
ja esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa:
Pyydetään Promen oy:ta tekemään tarjouspyyntö rakennuksen purkamisesta. Lisätyötarjoukset on myös pyydettävä, betonimurskeen hyötykäyttö ja
muut asiaan kuuluvat työt on otettava huomioon tarjouspyynnössä.
Rakennustoimikunta päättää antaa myyntitoimeksiannon myytävistä tonteista OP-kiinteistökeskus Leville.
Todettiin, että on tehty alustava tilaohjelma Promen Oy:n toimesta. Sitä
käytetään suunnittelun pohjana jatkossa. Konsultti tekee sitten tarjouspyynnöt suunnittelusta. Kyseessä tulisi olla tarjouskilpailu arkkitehti/pääsuunnittelijasta.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto pyytää Promen oy:ta tekemään tarjouspyynnöt seurakuntakodin purkamisesta lisätyötarjouksineen. Betonimurskeen hyötykäyttö ja
muut asiaan kuuluvat työt on otettava huomioon tarjouspyynnössä. Purkuajankohta tulee jättää avoimeksi, koska on vielä auki se, milloin uutta ra-
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kennusta voidaan alkaa rakentaa ja tuleeko se usean toimijan toimesta vai
seurakunnan omana rakennustyönä. Mikäli se tulee seurakunnan omana
työnä, pyydetään konsulttia aloittamaan tarjouspyyntöjen laatiminen rakennuksen suunnittelusta. Seurakunnan ensisijainen toive on kuitenkin, että rakennus toteutettaisiin yhteisenä hankkeena Enontekiön kunnan, Lapin Sairaanhoitopiirin ja seurakunnan toimesta.
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan.
KN 2.12. 2019
Rakennustoimikunta kokoontui 11.11.2019 ja päätti esittää, että seurakunta
tekisi periaatepäätöksen siitä, että seurakunta osallistuu yhteiseen rakennushankkeeseen Enontekiön kunnan, Lapin Sairaanhoitopiirin ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Enontekiön seurakunta tekee periaatepäätöksen osallistumisesta rakennushankkeeseen yhdessä Enontekiön kunnan ja Lapin sairaanhoitopiirin ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan
KV 17.12.2019 § 50
Kirkkovaltuuston päätös
Kirkkovaltuusto päätti tehdä periaatepäätöksen Enontekiön seurakunnan
osallistumisesta rakennushankkeeseen yhdessä Enontekiön kunnan ja Lapin
sairaanhoitopiirin ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa.

Hetan monitoimitalon rakennehankekokous 25.2.2020
1. Matti Hirvilammi kertoi vierailusta kirkkohallitukseen ja delegaation s
aamasta hyvästä palautteesta.
2. Kimmo Lämsä kertoi tilaohjelmista: Kunnan ja LSHP:n osalta käytetään 2.919 e/neliömetri arviohintana. Seurakuntakodin arviohintana
käytetään Promen Oy:n arviota 4.167 e/neliömetri. Tutkitaan, miksi niin
suuri hintaero.
3. Tilaohjelmat ja hinta-arviot:
4. LSHP: 630 neliötä, 2.236.000 e
5. Kunta: 20 paikkaisena 1200 neliömetriä, 3,500.000 e (tai 20+10 paikkaisena 1400 neliötä, 4.200.000 e)
6. Seurakunta: 420 neliötä, 1.750 000 e.
7. Yhteensä 2250 neliömetriä, yhteishinta 7.486.000 e. Kustannussäästö
on noin 20% eli 5.988.000 e.
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8. 1200 neliömetriä on väestönsuojan alaraja, siinä tulee noin 100.000 e lisää kustannuksia.
9. Päätettiin, että järjestetään yleisötilaisuus. Kuntalaisten, seurakuntalaisten, yhdistysten ja yritysten mielipidettä tarvitaan tässä vaiheessa.
10. Kuntalaisfoorumi kunnantalolla ma 16.3.2020 klo 17. Aiheena hyvinvointikeskus, kunta hoitaa tiedottamisen. Mukana kaikkien kolmen tahon edustajat.
11. Neljättä toimijaa ei ainakaan tässä vaiheessa ole tietoa, että tuleeko ollenkaan mukaan.
12. Prosessin jatko: eri toimijoitten tilaohjelmia ryhdytään sovittamaan yhteen, jolloin saadaan lähtökohtainen kustannusarvio. Pääsuunnittelija
valitaan sen jälkeen.
13. Ehdotus seuraavaksi palaveriksi ma 23.3. klo 11.30 kunnantalolla.
14. Kirkkohallituksen yliarkkitehti Kristiina Koskiaho ja energianeuvoja
Bengt Avellán vierailevat Hetassa la 28.3. Jos ketään työryhmästämme
pääsee mukaan yhteiselle lounaalle klo 15, jokainen on tervetullut, mutta ilmoittautuminen allekirjoittaneelle viikkoa aiemmin. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Seurakunta tarjoaa. Lounaalla keskustelemme hankkeen tilanteesta ja sen jälkeen tutustumme paikkoihin.
KN 12.1.2021 § 6
Kirkkoherran esitys
Rakennustyöryhmä kokoontuu 7.1.2021 tarkentamaan uuden seurakuntakodin tilatarvetta. Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta.
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan
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7§
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuosille 2021-2022
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa puheenjohtaja, jollei
valtuusto toisin päätä.
Saman pykälän mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2021 - 2022.
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan

8§
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta 2021 - 2022
KL 10 luvun 2 §:n 1 mom. mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on
kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtajan lisäksi 5-11 muuta henkilöä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään. Enontekiön seurakunnan
kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan neuvostossa on viisi (5) muuta jäsentä.
KL 10 luvun 2 §:n 1 mom. on muutettu siten, että kirkkoneuvoston jäsenen
täytyy olla vaalikelpoinen kirkkovaltuustoon. Tämän johdosta ei voida enää
valita seurakunnan viranhaltijoita eikä työntekijöitä neuvostoon.
KL 10 luvun 2 §:n 2 mom. mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkoneuvoston jäsenten vaalit toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että
ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet ja
valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain vaatimus, että vähintään 40
% tulee olla toista sukupuolta.
Kirkkoherran esitys
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja viisi (5) jäsentä kirkkoneuvostoon toimikaudeksi 2021 - 2022.
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan

9§
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2021 - 2022
Kun edellä olevassa pykälässä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla
valittava varapuheenjohtajalle ja varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen ja neuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021 - 2022.
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan
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10 §
Seurakunnan edustajat kunnan ja seurakunnan rakennusprojektin yhteistyöryhmään
Kirkkoherran esitys
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajat
kunnan ja seurakunnan rakennusprojektia varten perustettavaan yhteistyöryhmään
Kirkkoneuvoston päätös
Seurakuntaa edustavat perustettavassa yhteistyöryhmässä kirkkoherra, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

11 §
Muut asiat
Sopimus Kopioston kanssa
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen kopioston kanssa vuosille 2021-2023
Kirkkoneuvoston päätös
Esityksen mukaan

12 §
Ilmoitusasiat
-

Kirkkovaltuuston kokous 26.1.2021 klo 17
Kirkkohallituksen toiminnallisen johtajan Petri Määtän tapaaminen
14.1.2021 saamelaistyön toteuttamisesta kirkkoherran virkajärjestelyjen
muuttuessa

13 §
Valitusosoitus
Pöytäkirjan liitteenä

14 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Enontekiön seurakunta
Kirkkoneuvosto
12.1.2021 § 13

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta
eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1, 3 – 9, 11-14

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 2, 10

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
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Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa
sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista
viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai
muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).
5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa
tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25
§:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
–

60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

–

150 000 € (rakennusurakat);

–

400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

–

300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

–

500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:
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1 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Enontekiön kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Ounastie 123, Enontekiö
Postiosoite: PL 49, 99401 Enontekiö
Sähköposti: enontekio@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 1, 3-9, 11-14
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. 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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
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2 HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Enontekiön seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Ounastie 123, Enontekiö
Postiosoite: PL 49, 99401 Enontekiö
Sähköposti: enontekio@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. 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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun
voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

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.

_______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan
tarkastajien
nimikirjaimet
____________
____________

ENONTEKIÖN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
1/2021

sivu 16(20)
12.1.2021

3 VALITUSOSOITUS

a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Hallituskatu 3, Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
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Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika 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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
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b) Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon 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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
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.
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Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
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selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
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. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on
kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo
on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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