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MUUT OSALLISTUJAT

§ 76 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 77 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (KL 7:4).
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa
jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla
kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle (KJ 9:1).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (2.luku 5 §) kutsu toimitetaan jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Jos asia on
kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa.
Kokouksesta on postitettu 1.7.2020 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu
asialuetteloineen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 78 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön (9 §) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä
pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Maaria Jaakkolan ja
Jorma Alatalon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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§ 79 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkoherra ehdottaa:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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§ 80 KIRKKONEUVOSTON ALAISTEN TOIMIKUNTIEN, VASTUURYHMIEN JA
VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat
kirkkoneuvoston alaisten toimikuntien muistiot:
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra Timo Liikanen
- Päätökset (Populus) 20.5.-30.6.2020 (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa)
Talouspäällikkö Timo Niskanen:
- Päätökset (Populus) 20.5.-30.6.2020 (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa)
Kirkkoherran ja talouspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32
mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.
Kirkkoherra ehdottaa:
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittujen toimikuntien ja vastuuryhmien
päätöksiä sekä viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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§ 81 KIRKKOVALTUUSTON 1.6.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava kirkkovaltuuston
päätösten täytäntöönpanosta. 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.
Kirkkolain 25 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole
alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä
valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle
valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi.
Kirkkoherra ehdottaa:
Kirkkoneuvosto päättää todeta, että kirkkovaltuuston päätökset 1.6.2020 ovat
täytäntöönpanokelpoiset.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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§ 82 LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDE
Kirkkoneuvosto 25.5.2020, § 67
Kirkkoneuvosto on päättänyt (23.3.2020, § 35), että lastenohjaajan työsuhde täytetään
3.8.2020 alkaen.
Kirkkoneuvosto julistaa lastenohjaajan työsuhteen haettavaksi seuraavalla
esittelytekstillä:
”Pudasjärven seurakunnassa on haettavana lastenohjaajan kokoaikainen työsuhde
3.8.2020 alkaen, työaika 38,75 h/vko. Työsuhteen säännöllistä viikkotyöaikaa voidaan
tarkistaa kerhokauden aikana johtuen mahdollisista muutoksista lapsimäärissä päivä- ja
perhekerhotyössä.
Työsuhteen kelpoisuusehtona ovat piispainkokouksen päätöksen nro 90 (11.2.2003)
mukaiset tutkinnot (lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaajan ammatillinen
perustutkinto, lastenohjaajan opintolinja, lastenohjaaja-leikinohjaajakoulutus, sekä
tutkinnot, jotka kelpoistavat kirkon nuorisotyönohjaajan ja diakonian virkoihin sekä
tutkinnot ja erikoistumisopinnot, jotka kelpoistavat kirkon lapsityönohjaajan virkaan).
Tutkintoon tulee kuulua kristilliseen kasvatukseen ja seurakuntatyöhön liittyviä
opintoja.
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokonaisnäkemystä seurakunnan
varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Tehtävän hoito pinta-alaltaan laajassa seurakunnassa
edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.
Palkkaus määritellään vaativuusryhmä 402:n mukaan, tehtäväkohtainen palkka 1982,47
euroa. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää, sekä
työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.
Työsuhteeseen valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon jäsen. Lisäksi hänen tulee
esittää rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
504/2002) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kuukautta.
Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 18.6.2020 klo 15 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen timo.liikanen@evl.fi. Haastattelut suoritetaan 25.6.2020.
Kirkkoherra ehdottaa:
Kirkkoneuvosto
1) julistaa lastenohjaajan työsuhteen haettavaksi esittelytekstissä mainituilla ehdoilla.
2) nimeää haastatteluryhmään kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, kasvatuksen
työalajohtajan, kirkkoherran ja yhden jäsenen kirkkoneuvostosta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja valitsi Erkki Honkasen
haastatteluryhmän jäseneksi.
__________________________________
Määräaikaan mennessä tehtävään tuli kolme hakemusta. Haastatteluryhmä arvioi, että
tässä tilanteessa on syytä jatkaa hakuaikaa, määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset
huomioidaan.
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Hakuilmoituksesta poistetaan työajan mahdollisista tarkistamista koskeva kohta.
Kirkkoherra ehdottaa:
Kirkkoneuvosto jatkaa lastenohjaajan työsuhteen hakuaikaa, hakuaika päättyy 9.8 klo
15. Haastattelut suoritetaan 19.8.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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§ 83 SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJALLE 1.1.2021-31.12.2024
Kirkon energia- ja ilmastostrategia hyväksyttiin 26.2.2019, jossa Suomen evankelisluterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta.
Tavoitteena hiilineutraali kirkko vuonna 2030. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjä on
vähennetty 80 % nykytasosta ja loput 20 % kompensoidaan mahdollisuuksien mukaan
esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien muodostamaan
hiilivarastoon. Yksi keskeinen tavoite on, että fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön
käytöstä luovutaan vuoteen 2025 mennessä.
Pudasjärven seurakunta on antanut toimeksiannon Venienergialle kilpailuttaa
sähkönhankinta ajalle 1.1.2021-31.12.2024, joka sisältää uusiutuvalla energialla
tuotetun sähkön tarjouspyynnön. Venienergia lähetti tarjouspyynnöt 26
sähköntoimittajalle. Liitteenä tarjouspyyntö, avauspöytäkirja/tarjousten yhteenveto,
sekä Venienergian tuotepäällikön Minna Kanninen suositus sähkötoimittajavalinnasta
tarjousten perusteella.
Talouspäällikkö ehdottaa:
Pudasjärven seurakunta hyväksyy VENI Energian suositteleman sähköntoimittajan
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n tarjouksen. Sopimus tehdään uusiutuvilla energialähteillä
tuotetusta sähköstä määräaikaiselle jaksolle 1.1.2021-31.12.2024.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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§ 84 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muista käsiteltäviä asioita ei ollut.

§ 85 ILMOITUSASIAT
• Kirkon, kellotapulin ja asehuoneen kattojen ensimmäinen tervauskierros suoritettu.
Tervan ja työn laatu on ollut erittäin hyvä.
• Kirkkoneuvoston Riekinkankaan hautausmaan katselmointi pidetään ma 28.9.2020
klo 17 kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä
• Muistokummun muistomerkit on pystytetty. Alueen muut rakennustyöt jatkuvat
omana työnä kesälomien jälkeen.
• Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022
• Kirkkohallitus on myöntänyt takautuvasti vuoden 2018 kirkon energiakorjaukseen
ns. hiilineutraaliavustusta noin 14 000 euroa.
• Syyskauden kirkkoneuvoston kokoukset: 24.8, 28.9, 26.10, 23.11, 14.12.
• Ajankohtaiskatsaus
Kirkkoherra ehdottaa:
Ilmoitusasiat saatetaan kirkkoneuvoston tiedoksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 86 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä talouspäällikön työhuoneessa
13-26.7.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

§ 87 OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.24.
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PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Pudasjärvi 6.7.2020

6.7.2020

__________________________________________
Timo Liikanen
puheenjohtaja

__________________________________
Timo Niskanen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU

Pudasjärvi 6.7.2020

6.7.2020

_________________________________
Anna-Maaria Jaakkola

_________________________________
Jorma Alatalo

NÄHTÄVILLÄOLO
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä talouspäällikön työhuoneessa
13-26.7.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikana.

Pudasjärvi ____/__ __ 2020

Timo Liikanen
kirkkoherra
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PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO 6.7.2020 § 87
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

1 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: 76, 80, 81, 84, 85, 86

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: 77, 78, 79,

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka
alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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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:
2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto
Osoite: Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi
sähköposti: pudasjarvi.srk@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: 82
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
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.

3 HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132-135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto
Osoite: Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi
sähköposti: pudasjarvi.srk@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
6.7.2020

101

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 pykälä: 83
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