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Asiat
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Esityslistan mukaan § 72- 89

Pöytäkirjan tarkastustapa
tarkastuspaikka ja -aika
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
.pöytäkirjan tarkastamisesta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Jani Hiltunen ja Ella Paksuniemi
Kittilän kirkkoherranvirasto 2.6.2022

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

il**7 ^,____
Puheenjohtaja Mika Niskanen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

sihteeri Kristiina Mätäsaho

Kittilässä 2 /6. 2022

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
in käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimilla

Ella Paksuniemi

Kokouksen alussa haastateltiin diakonian virkaa hakenut Ainoleena Laitinen.
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72 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.50. Kirkkoherra piti
alkuhartauden.

73 §
KOKOUKSEN LAIULISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätösesitys:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsut on postitettu 24.5.2022. Lisäksi kokouskutsut
on lähetetty 24.5.2022 sähköisesti niille, joiden
sähköpostiosoitteet ovat tiedossa.

Päätös:
Läsnä S/7 jäsentä. Poissa Susanne Kallojärvi, Ahti
Ovaskainen, Juhani Alatörmänen, varajäsenenä paikalla Ella
Paksuniemi. Lisäksi läsnä kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kristiina Nikkinen ja talouspäällikkö, kirkkoneuvoston
sihteeri Kristiina Mätäsaho. Kokous todettiin laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

74 §
PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
SEKÄ TARKISTUKSEN AJANKOHTA
Päätösesitys:

Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
samalla ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkistetaan heti
kokouksen päätyttyä.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin
Jani Hiltunen ja Ella Paksuniemi.
Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen päätyttyä.
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75 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Päätösesitys:

Ilmoitus kirkkoneuvoston kokouksen tarkistetun pöytäkirjan
nähtävillä pitämisestä pidetään 3.6- 17.6.2022
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ja pöytäkirja pidetään
nähtävillä kirkkoherranvirastossa saman ajan, sekä julkaistaan
seurakunnan nettisivuilla.

Päätös:

Hyväksyttiin.

76 §
TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin lisättynä seuraavilla asioilla: kirkkovaltuuston
kokouksen 17.5 laillisuusvalvonta, kesän leirien ohjelma-ja
turvallisuusvastuut, hautausmaa-asia.
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77 §
DIAKONIAN VIRKA
Kittilän seurakunnan diakonian virka on ollut haettavana seuraavalla
hakuilmoituksella ajalla 5.-23.5.2022:
Kittilän seurakunnassa on avoinna diakonian viranhaltijan viransijaisuus
1.9-31.10,2022, joka jatkuu vakituisena virkana 1.11.2022 alkaen.
Seurakunnan ainoan diakoniatyöntekijän tehtävät ovat monipuoliset;
ryhmätoiminnasta henkilökohtaiseen asiakastyöhön. Työhön kuuluu
myös koti-ja laitoskäyntejä sekä leirejä ja retkiä. Diakonian virkaan
valittavalla tulee olla piispankokouksen hyväksymä diakoniaviran
pätevyys. Viran palkkaus vaativuusryhmän 502 mukaan (peruspalkka
2539,96€/kk). Virka on kokoaikainen hengellinen työ. Virkaan valitun on
oltava ev.lut kirkon jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus ja KL 6:33§ mukainen rikoskeristeriote. Virkaan
sovelletaan 6 kk koeaikaa.
Kittilän seurakunta on osa Tunturi-Lappia. Seurakunnan jäsenmäärä on
n. 4700, työntekijöitä on 12. Kittilässä elää rinnakkain luontoarvoja
kunnioittava juureva ja värikäs kulttuuri sekä matkailu-ja
kaivosteollisuuden tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Yli 70-vuotiaita ja
alle 20-vuotiaita on molempia n. 20% jäsenmäärästä.
Kittilän seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset 23.5.2022
klo 16 mennessä sähköpostilla kittila.seurakunta@evl.fi tai postitse
Kittilän seurakunta, kirkkoneuvosto, Valtatie 100 a, 99100 Kittilä.
Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 2.6.2022.

Määräaikaan mennessä virkaa haki sosionomi-diakoni Ainoleena Laitinen
Jyväskylästä. Laitinen haastatellaan kirkkoneuvoston kokouksen alussa
klo 17.
Kirkkoherran
päätösesitys:
Hakemuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella
diakonian virkaan valittiin sosionomi-diakoni Ainoleena
Laitinen. Viran palkkaus vaativuusryhmän 502 mukaan. Virka
on kokoaikainen hengellinen työ. Virkaan vahatun on
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja KL 6:33§
mukainen rikoskeristeriote. Virkaan sovelletaan 6 kk
koeaikaa.
PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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78 §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKAVAPAUS
Nuorisotyönohjaaja Miia Kaartama anoo hoitovapaan keskeytystä ja
samalle ajalle virkavapaata (opintovapaa) ajalle 12.8.-21.12.2022.
Opintovapaa
Opintovapaan tarkoitus on tarjota työssä oleville henkilöille
mahdollisuus opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu
opintovapaalakiin (273/1979). Lakia sovelletaan työ-ja virkasuhteessa
sekä niihin rinnastettavassa palvelusuhteessa olevaan henkilöön.
Opintovapaata voi käyttää julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen.
Työntekijä voi pitää enintään kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden
aikana, kun päätoiminen palvelussuhde on kestänyt yhdessä tai
useammassa jaksossa vähintään vuoden. Opintovapaan voi käyttää
y hdessä tai useammassa jaksossa
Työntekijän palvelussuhde jatkuu opintovapaan aikana, sen sijaan
opintovapaan ajalta ei makseta palkkaa, ellei siitä ole sovittu työ- tai
virkaehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän kesken.
Opintovapaa perustuu aina työntekijän hakemukseen. Yli viisi
työpäivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta
vähintään 45 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista. Enintään
viiden työpäivän opintovapaata haetaan suullisesti tai kirjallisesti
vähintään 15 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista, jollei
työnantajan ja työntekijän kesken toisin sovita.
Opintovapaalain perusteella työnantaja ei voi kieltää työntekijää
käyttämästä oikeuttaan opintovapaaseen. mutta mikäli opintovapaan
ajankohta haittaa tuntuvasti työnantajan toimintaa, voidaan
opintovapaata siirtää enintään kuusi kuukautta.

Kirkkoherran
päätösesitys:
Keskeytetään Miia Kaartaman hoitovapaa ja myönnetään opintovapaa
ajalle 12.8.-21.12.2022. Todetaan, että hoitovapaa jatkuu aiemmin
myönnetyn (KN 1/21:14§) mukaisesti tämän jälkeen ajalla 22.12.31.12.2022.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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79 §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS
Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus on avoinna 12.8.-31.12.2022.
Lyhytaikainen sijaisuus voidaan täyttää kirkkoherran viranhaltija
päätöksellä, mikäli sopiva sijainen löytyy. Toisaalta koska viranhoito on
tämän hetkisen tiedon mukaan pidempiaikainen, viransijaisuus on
julistettu haettavaksi seuraavalla ilmoituksella:
Kittilän seurakunnassa on haettavana määräaikainen nuorisotyönohjaajan
viransijaisuus ajalle 12.8.-31.12.2022. Työt seurakunnassa mahdollisesti
jatkuvat vuoden alusta lukien.
Kittilässä elää rinnakkain luontoarvoja kunnioittava juureva ja värikäs
kulttuuri sekä matkailu-ja kaivosteollisuuden tuomat mahdollisuudet ja
haasteet. Kaivostoiminnan myötä seurakunnan jäsenten keski-ikä on
nuorentunut. Suuren vanhusryhmän lisäksi lapsiperheiden määrä kasvaa.
Matkailun, muuttoliikkeen ja alueen historian myötä Kittilän väestössä on
monenlaisia henkisiä ja hengellisiä virtauksia.
Viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on vähintään 210 opintopisteen
laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi
(AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan
ammattikorkea-koulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Tutkintojen tulee
sisältää teologisia ja kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon kasvatukseen
ja nuorisotyöhön liittyviä opintoja yhteensä vähintään 90 opintopistettä.
Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen nuorisotyönohjaajan
virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen hakija avoinna
olevaan viransijaisuuteen. (Piispainkokous 13.9.2005). Haussa huomioidaan
myös epäpätevät hakijat, mikäli päteviä hakijoita ei ole.
Seurakunnassa on kolme kasvatustyöntekijää. Viransijaisuuteen tuleva vastaa
ensisijaisesti rippikoulu- ja sen jälkeisestä nuorisotyöstä. Viran palkkaus
sijoittuu vaativuusryhmään 502 (2539,96 €). Kyseessä on työajaton
hengellinen virka. Ennen viransijaisuuden vastaanottoa hakijan on esitettävä
hyväksyttävä rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset toimitetaan Kittilän seurakunnan kirkkoneuvostolle
maanantaihin 13.6.2022 klo 16- mennessä osoitteella: Valtatie 100 A, 99100
Kittilä tai sähköpostilla kittila.seurakunta@,evl.fi. Sijaisuutta hakevien tulee
varautua haastatteluun tiistaina 21.6.2022 klo 16 alkaen. Teams -haastattelu
on mahdollinen.

Kirkkoherran
päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

JK

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

KITTILÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

6/2022

2.6.2022

80 §

KANTTORIN SIJAISUUS
Kanttori Mirjami Hiltusen virkavapausajan viransijaisena on toiminut
Merja Lohilahti 24.1.2022 lukien. Hiltusen virkavapaus jatkuu tämän
hetkisen tiedon mukaan 31.7.2022 saakka. Mikäli virkavapaus jatkuu tai
vakinainen viranhaltija palaa töihin ollen vuosilomalla elokuussa, toimii
Merja Lohilahti edelleen viransijaisena 31.8.2022 saakka.

Kirkkoherran
päätösesitys:
Kanttorin viransijaisena jatkaa Merja Lohilahti 31.8.2022 saakka.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

81 §

VS. KANTTORIN SIVUTOIMILUPAHAKEMUS
Vs. kanttori Merja Lohilahti anoo sivutoimilupaa yrityksensä Kantaten
puitteissa tapahtuvaan työhön mm. soittotunnit, nepsy-valmennus. Liite
KL 6L 30 § (21.12.2012/1008)
Sivutoimi ja kilpaileva toiminta

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää,
josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen
harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka
edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei
työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös
päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan
myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa
voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan
myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla
esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta
tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista
hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana
toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen
kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin
toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus
työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi
kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla
perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella.
Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan
peruuttamista.

Lähtökohtana on, että työntekijä ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka
edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien
suorittamiseen. Ilman kiinteää työaikaa olevan kohdalla työajaksi
katsotaan työpäivät kokonaisuudessaan. Työaikalain ulkopuolella olevan
viranhaltijan vapaa-ajaksi katsotaan vapaapäivät ja vuosiloma-ajat.
Sivutoimena ei pidetä satunnaista tehtävää. Satunnaisuus tarkoittaa
kertaluonteisuutta tai tilapäisyyttä.
Kirkkoherran
päätösesitys:
Myönnetään sivutoimilupa hakemuksen mukaisesti.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KANSANLÄHETYKSEN KANNATUS SOPIMUS

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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83 §
TALOUSARVIOAVUSTUSTEN PERIAATTEET
Kittilän seurakunnan talousarvioavustukset ovat n. 20.000 € vuodessa.
Avustukset jakautuvat paikallisesti, valtakunnallisesti ja
maailmanlaajuisesti.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko tekee lähetystyötä seuraavien
lähetysjärjestöjen kanssa: Lähetysyhdistys Kylväjä, Medialähetys
Sanansaattajat, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Lähetysseura, Suomen
Pipliaseura, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.
Kittilän seurakunnan lähetystyön toistaiseksi voimassa olevat
kannatussopimukset on tehty Kansanlähetyksen ja Suomen Lähetysseuran
kanssa.
Kirkon Ulkomaanapu tekee kansainvälistä diakoniatyötä.
Suomen Merimieskirkko on tehnyt työtä merenkulkijoiden ja ulkomailla
asuvien suomalaisten hyväksi jo vuodesta 1875. Merimieskirkot ovat
kohtaamispaikkoja ja tarjoavat myös diakonista apua.
Suomen Pipliaseura tekee raamatunkäännöstyötä. Edellä mainitut ovat
tunnettuja valtakunnallisia kirkon yhteistyökumppaneita.
Gideonit jakavat Raamattuja ja Uusia Testamentteja Suomessa ja
maailmalla.
Kittilän seurakunta on partiolippukunta Kätkänkävij öiden taustayhteisöjä
partiolaiset osallistuvat vuoden mittaan erilaisiin tilaisuuksiin ja
kirkkopyhiin.
Kirkkoneuvosto voi myöntää taloudellista avustusta paikallisille
järjestöille seurakuntayhteyden tukemiseksi. Viime vuosina näitä
järjestöjä ovat olleet Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry, Kittilän
Rintamamiesveteraanit ry, Kittilän Ihmiset ry (kannatusjäsenmaksu) ja
Lapin Ensi-ja Turvakoti ry. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja
seurakunta päättää niistä vuosittain.
Kirkkoherran
päätösesitys:
Pyydetään paikallisia järjestöjä toimittamaan hakemus kirkkoneuvostolle
vuosittain elokuun loppuun mennessä. Kirkkovaltuusto linjaa
valtakunnalliset ja kansainväliset avustukset vaalikauden alussa ja
määrittelee avustusten kokonaismäärän. Kirkkoneuvosto kohdentaa
avustukset ja päättää paikallisista avustuksista budjettivarojen sisällä.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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84 §
PARTION AVUSTUS
Katkänkävijät hakee avustusta kompostorin hankintaan Kuusakummun
kämpälle Isovaaraan. (liite 3) Nuorten on hyvä oppia jätteiden käsittelyä
ja kompostori tukee osaltaan seurakunnan vastuuta luomakunnasta.
Talouspäällikön
päätösesitys:
Kirkkoneuvosto antaa partiolippukunnalle 580 euron avustuksen
kompostorin hankintaan.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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85 §
HAUTAMUISTOMERKKI
Kaiju Yrttiaho pyytää lupaa asentaa luonnonkivi muistomerkiksi isänsä
haudalle:
Arvoisa Kittilän Kirkkoneuvosto,
Anon vainajan, isäni Reima Yrttiahon. toiveesta pystyttää hänen haudalleen
hautakiveksi oheisen kuvan mukaisen luonnonkiven. Kivi on n. 70 cm korkea ja n. 50
cm leveä. Se on "istutettu" betoniin, joka osa jää maan alle. Kiveen kiinnitetään
etupuolelle n. 10 x 15 cm kokoinen laatta, johon kaiverretaan isän nimi sekä syntymäja kuolinpäivät. Annan mielelläni lisätietoja tarvittaessa.
Kunnioittaen
Kaiju Yrttiaho

Talouspäällikön
päätösesitys:

Kirkkoneuvosto myöntää luvan luonnokiviselle
hautamuistomerkille, jonka koko on n. 70*50 cm.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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TALOUSKATSAUS
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Talouspäällikön
päätösesitys:
Verotulot ovat kasvaneet alkuvuonna n. 12%. Tähän on vaikuttanut myös
veroprosentin nosto kuluvalle vuodelle. Talousarvion toteutuma on
suunnitelman puitteissa, paitsi rivitalon vesivahingon aiheuttama ylitys.
Hautainhoitorahaston pankkitililtä on siirretty 10000 euroa Vastuulliset
maailma -rahastoon. Nordean kapitalisaatiosopimuksen Tuottokorista on
siirretty 20000 € Vastuulliset osakkeet Maailma -rahastoon.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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87 §
LEIRIEN OHJELMA- JA TURVALLISUUSVASTUUT
KirVesTes 41 § Leirin johtajan palkkio/johtajalisä:
Viranhaltijalle/kuukausipalkkaiselle työntekijälle, joka on määrätty ohjelma-ja
turvallisuusvastuussa olevaksi leirinjohtajaksi, maksetaan johtajalisää jokaiselta
yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta liitteen 1 kohdassa 4.1. mainittu määrä
(19,01€/vrk 31.5.2022 saakka, 21€/vrk 1.6.2022 lukien). Enintään 12 tuntia kestävältä
leiriltä johtajalisää ei makseta.
Soveltamisohje: Johtajalisää voi saada samalta leiriltä vain yksi
viranhaltija/työntekijä. Päätös johtaj ai isän maksamisesta on tehtävä etukäteen,
esimerkiksi leirisuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Johtajalisää maksetaan myös
seurakunnan järjestämällä retkeltä. jos lisän maksamisen edellytykset muutoin
täyttyvät.

Lista kesän leirisuunnitelman mukaisista ohjelma-ja
turvallisuusvastuista:
19.5-22.5. Oulun lähetys-ja kirkkopäivät Jyrki Hautaniemi
8.-15.6. Rippikoulu I
Jyrki Hautaniemi
1.-8.7.
Rippikoulu II
Jyrki Hautaniemi
Kirkkoherran
päätösesitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy ohjelma-ja turvallisuusvastuut
esityksen mukaan.
Hyväksyttiin.

Päätös:
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88 §

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 17.5.2022 LAILLISUUSVALVONTA
Kirkkovaltuuston pöytäkirja kokouksesta 17.5.2022.
KL 10:6 Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka
muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja
syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kirkkoherran
päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 17.5.2022 pitämän
kokouksen päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Todettiin.

89 §
HAUTAUSMAA-ASIA
Kaarina Sääskilahti esitti, että hautasmaalle asennettavat hautakivet
laitettaisiin haudan päätyyn koskemattomalle maalle, ei haudan päälle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian valmisteltavaksi

90 §
TIEDOTUSASIAT
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut seuraavat
viranhoitomääräykset: Rovasti Seppo Jarva Kittilän seurakunnan
kirkkoherran virkaan ajalla 1.8.2022-31.7. 2023.
Pastori Ari Kokkoselle Kittilän seurakunnan seurakuntapastorin virkaan
ajalla 1.7. - 16.7.2022 ja 1.9.-22.12.2022.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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91 §
MUUTOKSENHAKUOHJEEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antaa muutostenhaku- ja valitusosoituksen.

92 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoherra päätti kokouksen klo 19.02.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

2.6.2022

72-92

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ia 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: 72-76, 79. 86, 89-92

OIKAISUVAA TIMUSOHJEET
Oikaisuvaati Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai
nen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Kittilän seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Valtatie 100 a. 99100 Kittilä
Postiosoite: Valtatie 100 a. 99100 Kittilä
Sähköposti: kittila.seurakunta®,evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:77,78. 80-85, 87-88
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
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VALITUSOSOITUS
Kirkollis- ia hallintovalitukset
Valitus
viranomainen
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
ja valitusaika
valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs. 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: -

30 päivää
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
•Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Ojakatu 1, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85. 90101 Oulu
Telekopio: 08 5358 533
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Puhelin: 09-1802 1
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30 päivää

• Opetus-ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
30 päivää
Sähköposti: kirjaamo®,minedu.fi
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.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226
euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Valitus
asiakirjojen
toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu
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