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Pöytäkirja 4/2022
Aika

Tiistai 16.8.2021 klo 17.00

Paikka

Enon seurakuntatalo
Enontie 30 A
81200 Eno

Läsnä

Koistinen Markku
Ahlholm Maiju
Hämäläinen Sanna
Ignatius Merja
Suvanto Auli
Toivanen Ville
Vartiainen Aija

Lisäksi läsnä Määttälä Merja-Leena

Poissa

Eskelinen Salme
Päivi Haltilahti

vt. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

vs. seurakuntaneuvoston sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
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40 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus Auli Suvanto. Auli kertoi teatterimatkasta Oronmyllylle, päähenkilön sisäisitä ristiriidoista ja päätöksenteosta.

41 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.”
KL 7:4.1
”Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista päätösesityksineen.”
Enon seurakuntaneuvoston ohjesääntö 2 § 1 mom.
Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen tähän seurakuntaneuvoston kokoukseen on
lähetetty sähköpostin liitteenä 10.8.2022.

Ehdotus (pj.)

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Seurakuntaneuvosto

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

42 § Pöytäkirjantarkastajat

”Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty
ohje- tai johtosäännössä.” KJ 7:6.2
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Enon seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 § 3 mom.
Ehdotus (pj.)

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Salme Eskelinen ja Sanna Hämäläinen. He toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

Seurakuntaneuvosto

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Hämäläinen ja Merja Ignatius. He toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

43 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus (pj.)

Ehdotetaan esityslistan hyväksymistä kokouksen työjärjestykseksi.

Seurakuntaneuvosto

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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44 § Ilona Suojaman luottamustoimen lakkaaminen
Enon seurakuntaneuvoston jäseneksi valittu Ilona Suojama on muuttanut toiselle paikkakunnalle ja näin menettänyt vaalikelpoisuutensa Enon seurakunnassa. Ilona Suojama on ilmoittanut muutosta 22.6.2022 päivätyllä ilmoituksella.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
”Luottamushenkilön vapauttamisesta….luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla…..valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on”. (KL 23:6.1)
Ehdotus (pj)

Seurakuntaneuvosto toteaa Ilona Suojaman menettäneen vaalikelpoisuutensa
Enon seurakunnassa kesken toimikauden paikkakunnalta muuton vuoksi ja vapauttaa hänet luottamustoimesta.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto totesi Ilona Suojaman menettäneen vaalikelpoisuutensa
Enon seurakunnassa kesken toimikauden paikkakunnalta muuton vuoksi ja vapautti hänet luottamustoimesta.
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45 § Pastori Kaisu Suvannon irtisanoutuminen

Pastori Kaisu Suvanto on 11.7.2022 päivätyllä, vt. kirkkoherra Markku Koistiselle osoitetulla
sähköpostilla irtisanoutunut Enon seurakunnan seurakuntapastorin virasta siten, että hänen
viimeinen virassaolopäivänsä on 10.8.2022.

Ehdotus (pj.)

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi pastori Kaisu Suvannon irtisanoutumisilmoituksen.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi pastori Kaisu Suvannon irtisanoutumisilmoituksen.
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46 § Lausunto tuomiokapitulille ja esitys Enon ev.lut. seurakunnan kirkkoherranviran täyttämisestä
sekä vaalitavasta, sekä seurakuntapastorin viran määräaikaisuudesta

---------------------------------Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli 9.6.2022
Enon seurakunnan kirkkoherran virka: lausuntopyyntö seurakunnalta ja seurakuntayhtymältä
Diaarinumero DKUO/299/01.01.01/2020
Esittelijä Lakimiesasessori Riikka Ryökäs
Perustelut Enon seurakunnan kirkkoherran virka on tullut avoimeksi 1.9.2021.
Tuomiokapituli päätti 26.11.2020 § 8 Enon seurakunnan seurakuntaneuvoston ja Joensuun
ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston lausuntojen perusteella, että Enon seurakunnan kirkkoherran virka jätetään haettavaksi julistamatta yhden vuoden ajaksi (1.9.2021–
31.8.2022) kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin 3-kohdan perusteella. Päätöksessä todetaan, että muut erityiset syyt ovat Enon seurakunnan talouden puutumiskynnysten ylittyminen henkilöstökulujen osalta ja tästä johtuva Enon seurakunnan pappien virkojen uudelleenjärjestelyt sekä Enon seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien ja palveluyksiköiden strategioiden ja toimintasuunnitelmien päivittäminen.
Kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan, kun kirkkoherran tai kappalaisen virka
on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1. on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2. tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka
tulee tarpeettomaksi;
3. siihen on muu erityinen syy.
Tuomiokapituli voi siis kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin nojalla päättää enintään
yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi. Ennen kuin tuomiokapituli tekee mahdollisen päätöksen jättää kirkkoherran viran haettavaksi julistamatta, on
syytä kuulla seurakuntaa ja seurakuntayhtymää.
Tässä tapauksessa on lähetettävä Enon seurakunnan seurakuntaneuvostolle lausuntopyyntö,
jossa pyydetään lausuntoa viran julistamisesta haettavaksi. Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden arvioiminen Lausunnossa seurakunnan tulee perustellusti selvittää toteutuvatko Kirkkohallituksen antaman ohjeessa ”Kriisiytyvän seurakunnan mittarit” esitetyt kriisiytyvän seurakunnan
mittarit Enon seurakunnan osalta. (Ohje on annettu seurakunnille tiedoksi Kirkkohallituksen
yleiskirjeessä nro 28/2021.)
Tuomiokapitulille annetussa lausunnossa tulee olla
 yksityiskohtainen selvitys ohjeessa esitetyistä o seurakunnan talouden mittareista (s. 3–4 ja
28–29) ja o seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittareista (s. 4–5 ja 30–33) ja
 selvitys niistä kohdista, joissa kriisiytyvän seurakunnan mittarit toteutuvat (s. 5) sekä
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 seurakunnan antama toimenpidesuunnitelma tilanteen korjaamiseksi (s. 5–6).
Koska Enon seurakunta kuuluu Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymään, on aiheellista varata Joensuun seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisuus antaa lausunto seurakunnan talouden ja hallinnon mittareista Enon seurakunnan osalta.
Seurakuntalaisten informoiminen
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan seurakunnan jäsenille on sopivin tavoin
annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista. Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa ja valvoa tätä seurakunnan tiedotustoimintaa.
Kirkkoherran vaaliin liittyvät asiat ovat sellaisia yleistä mielenkiitoa herättäviä asioita, joista seurakuntaneuvoton tulee informoida seurakunnan jäseniä valmistelun ja päätöksenteon eri vaiheissa.
Välitön vai välillinen kirkkoherran vaali
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 virkkeen mukaan kirkkoherran välitöntä vaalia
varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen.
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai kirkkovaltuuston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto
tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee
tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin 1 virkkeen mukaan kirkkoherran välillistä vaalia ja
kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Jos kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi, on ennen viran haettavaksi julistamista päätettävä, toimitetaanko kirkkoherran vaali välittömänä vai välillisenä vaalina. Riippuen vaalitavasta
tuomiokapituli tekee joko vaaliehdotuksen tai antaa hakijoista lausuntonsa seurakunnalle. Jos
Enon seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää tuomiokapitulia julistamaan kirkkoherran viran
haettavaksi, seurakuntaneuvosto voi pyytää, että kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä vaalina. Pyyntö tulee perustella.
Kirkkoherran viran edellytykset
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 3 virkkeen mukaan vaaliehdotuksessa tuomiokapituli asettaa vaaliehdokkaiksi kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä
järjestyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan ottaen huomioon viran erityiset tarpeet.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin mukaan kirkkoherran välillistä vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan.
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Jos tuomiokapituli päättää julistaa Enon seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi, tarvitsee
tuomiokapituli tiedon siitä, mitkä ovat Enon seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Tästä syystä pyydetään myös seurakuntaneuvoston lausuntoa siitä, mitkä ovat seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan Enon seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet. Lausunnossa
tulee mainita, jos kirkkoherra osallistuu lasten ja nuorten kanssa tapahtuvaan toimintaan siten,
että hänen tulee ennen virkamääräyksen saamista esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Esitys
Enon seurakunnan kirkkoherran virka on tullut avoimeksi 1.9.2021. Tuomiokapituli päätti
26.11.2020 § 8 Enon seurakunnan seurakuntaneuvoston ja Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston lausuntojen perusteella, että Enon seurakunnan kirkkoherran virka
jätetään haettavaksi julistamatta yhden vuoden ajaksi (1.9.2021–31.8.2022) kirkkojärjestyksen 6
luvun 14 §:n 2 momentin 3-kohdan perusteella.
A. Tuomiokapituli pyytää Enon seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausuntoa siitä
 julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi ja
 mitkä ovat seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan Enon seurakunnan kirkkoherran
viran erityiset tarpeet. Lisäksi lausunnossa tulee mainita, työskenteleekö kirkkoherra lasten ja nuorten parissa. 09.06.2022 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Pöytäkirjanote
8/2022 7 Seurakuntaneuvoston tuomiokapitulille antamassa lausunnossa tulee olla seurakuntaneuvoston antama
 yksityiskohtainen selvitys ohjeessa ”Kriisiytyvän seurakunnan mittarit” esitetyistä o seurakunnan talouden mittareista (s. 3–4 ja 28–29) ja o seurakunnan toiminnan ja hallinnon
mittareista (s. 4–5 ja 30– 33) ja
 selvitys niistä kohdista, joissa kriisiytyvän seurakunnan mittarit toteutuvat (s. 5) sekä
 toimenpidesuunnitelma tilanteen korjaamiseksi (s. 5–6).
Lisäksi tuomiokapituli muistuttaa, että mikäli Enon seurakunnan seurakuntaneuvosto katsoo, että mahdollinen kirkkoherran vaali olisi toimitettava välillisenä vaalina, seurakuntaneuvoston tulee tehdä tästä tuomiokapitulille nimenomainen pyyntö. Pyyntö tulee perustella. Seurakuntaneuvoston lausunto pyydettyine selvityksineen sekä seurakuntaneuvoston mahdollinen pyyntö kirkkoherran vaalin toimittamisesta välillisenä vaalina perusteluineen on toimitettava tuomiokapitulille viimeistään 1.9.2022.
B. Tuomiokapituli varaa Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisuuden antaa lausunto ohjeessa ”Kriisiytyvän seurakunnan mittarit” esitetyistä
 seurakunnan talouden mittareista (s. 3–4 ja 28–29) ja
 seurakunnan hallinnon mittareista (s. 4–5 ja 30–33) koskien Enon seurakuntaa sekä
sisällyttää lausuntoonsa selvityksen niistä kohdista, joissa kriisiytyvän seurakunnan mittarit
toteutuvat (s. 5) ja siltä osin kuin asia on seurakuntayhtymän päätettävissä myös toimenpidesuunnitelman tilanteen korjaamiseksi (s. 5–6).
Yhteisen kirkkoneuvoston lausunto pyydetään toimittamaan tuomiokapitulille viimeistään
1.9.2022.

--------------------------------------
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Enon seurakuntaneuvosto 16. elokuuta 2022, 46 §
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Enon seurakuntaneuvostolta lausuntoa
kirkkoherran viran täyttämisestä.
Vuonna 2020 kapituli katsoi puuttumiskynnyksen toteutuneen, koska henkilöstökulut olivat
liian suuret. Enon seurakunnassa on tehty toimenpiteitä tämän korjaamiseksi jättämällä kolmas
papin virka täyttämättä.
Kesän 2022 aikana seurakuntapastori Kaisu Suvanto on irtisanoutunut 11.7.2022 alkaen. Tässä
tilanteessa on aiheellista tarkastella papin virkojen määrää siten, että kirkkoherran virkaan liittyvä asia saadaan päätökseen ensin. Tämän jälkeen seurakuntaneuvosto voi tehdä ehdotuksen
virkojen kokonaismäärästä ja virkanimikkeistä.
Kirkkoherran valintaan liittyen välillinen vaali antaa mahdollisuuden hakijoiden johtamis- ja
esimiestaitojen sekä yhteistyövalmiuksien huolelliseen arviointiin valinnan perusteeksi. Tämän
vuoksi seurakuntaneuvosto ehdottaa välillistä vaalitapaa.
Enon seurakunnan kirkkoherran virassa korostuu selkeän ja kirkon ykseyttä vaalivan teologisen ajattelun ohella johtamis-, esimies-, yhteistyö- ja mediataitojen merkitys.
Kirkkoherra voi tarvittaessa työskennellä lasten ja nuorten parissa.
Mikäli tuomiokapituli katsoo voivansa julistaa kirkkoherran viran avattavaksi tai päätyy johonkin muuhun ratkaisuun, tiedottaa seurakuntaneuvosto asiasta seurakuntalaisille.
Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä kysymys seurakunnan liittämisestä toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa
sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy. (KJ 6:14§, 2. mom.)

Ei ole tiedossa mitään seurakuntarakenteessa tapahtuvia muutoksia eikä seurakuntaneuvosto
katso kirkkoherran viran tulleen tarpeettomaksi

Taustatietoa seurakunnasta:
Vuosi
2008
2011
2014
2017
2021
2022
2027

jäsenmäärä
5507
5169
4817
4488
3998
3884
3356

Ennuste
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Toiminta:
Enon seurakunnassa on 8 viran- tai toimenhaltijaa. Toiminnallisesti seurakunnassa on voitu
hoitaa perustehtävät, niin kuin kirkkolain 4 luku 1§ edellyttää. Jumalanpalvelukset, kasteet,
muut kirkolliset toimitukset ja sielunhoito tulevat hyvin hoidetuksi. Lisäksi seurakunnassa toimivat lastenkerhot ja perhekerhot, varhaisnuoriso- nuoriso- ja rippikoulutyö sekä musiikki-,
diakonia-, lähetys- ja aikuistyö. Työtä tehdään myös työalarajat ylittäen yhteisissä tapahtumissa ja vapaaehtoisvoimin. Taloudellisesti työalarajat ylittävä työ on tärkeää, sillä se antaa
isompiin tapahtumiin enemmän taloudellisia voimavaroja ja henkilöresursseja.

Hallinto ja talous:
Enon seurakuntaneuvostossa on vaalikaudella 2018-2022 puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä.
Hallinto on toiminut hyvin, se on antanut pyydetyt lausunnot ja käsitellyt esiin tulevat asiat
asiallisesti ja ajallaan eikä hallintomenettelyissä ole ilmennyt puutteita.
Kirkkoherra Armi Rautavuoren eläköitymisen jälkeen Enon seurakunnassa on toiminut kaksi
pappia: vt. kirkkoherra Markku Koistinen ja seurakuntapastori Kaisu Suvanto. Kappalaisen
virka on täyttämättä, koska Markku Koistinen toimii tällä hetkellä vt. kirkkoherrana. Jatkossa
pappien virat tullaan muuttamaan niin, että kolmas papin virka jää kokonaan pois.
Muutoksen myötä myös toimintaorganisaatiota on uudistettu ja työntekijöiden yhteistyö on
viimeisen vuoden aikana kohentunut. On huomattu, että esimiehen tuki, palaute ja yhteishengen luominen ovat tärkeä osa johtamista. Henkilökohtaisissa keskusteluissa on noussut esiin
myös ilo uudesta työskentelykulttuurista, jossa jokainen työntekijä saa tehdä työtä vapautuneessa ja avoimessa ilmapiirissä. Tällaisen säilymiseksi Enon seurakunnan henkilöstö on sitoutunut työskentelemään yhdessä.
Yhden papin vähennys on vaikuttanut myös seurakunnan talouteen, koska se on kasvattanut
käyttötalouden määrää. Henkilöstökulut ovat näin ollen pienentyneet edellisvuoteen verrattuna. Jäsenmäärä kuitenkin vähenee edelleen. Heinäkuun 2022 tilaston mukaan se on 3853
jäsentä. Tämä puolestaan pienentää kirkollisverotulojen määrää.
Enon seurakunnan osuus seurakunnallisen toiminnan kehyksestä on 537 822 €. Tästä käytetään henkilöstökuluihin 404 096 €. Muuhun toimintaan jäävä osuus vuodelle 2022 on 133
726€. Talouden ja henkilöstömenojen osalta puuttumiskynnys virantäyttöön ei enää ylity.
Ehdotus (pj.)

Seurakuntaneuvosto päättää pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta,
että
1. se avaa Enon seurakunnan kirkkoherranviran haettavaksi,
2. se tekee päätöksen kirkkoherran vaalin toimittamisesta Enon ev.lut. seurakunnassa välillistä vaalitapaa noudattaen,
3. se huomioi Enon seurakunnan kirkkoherranviran erityisinä vaatimuksina
sen, että viran hoidossa korostuu selkeä ja kirkon ykseyttä vaaliva teologinen ajattelu, sekä esimies-, yhteistyö- ja mediataidot.
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4. koska seurakuntapastori Kaisu Suvanto on irtisanoutunut 11.7.2022, tuomiokapituli täyttää seurakuntapastorin viran määräaikaisena, kunnes kirkkoherran virka on saatu ratkaistua tai enintään 31.5.2023 saakka.
5. koska vt. kirkkoherra Markku Koistisen virkamääräys Enon kirkkoherran
tehtävään päättyy 31.8.2022, tuomiokapituli jatkaa Koistisen virkamääräystä, kunnes Enon seurakunnan kirkkoherran virka on saatu ratkaistua tai
enintään 31.5.2023 saakka.
Seurakuntaneuvosto

päätti pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta, että
1. se avaa Enon seurakunnan kirkkoherranviran haettavaksi,
2. se tekee päätöksen kirkkoherran vaalin toimittamisesta Enon ev.lut. seurakunnassa välillistä vaalitapaa noudattaen,
3. se huomioi Enon seurakunnan kirkkoherranviran erityisinä vaatimuksina
sen, että viran hoidossa korostuu selkeä ja kirkon ykseyttä vaaliva teologinen ajattelu, sekä esihenkilö-, yhteistyö- ja mediataidot.
4. koska seurakuntapastori Kaisu Suvanto on irtisanoutunut 11.7.2022, tuomiokapituli täyttää seurakuntapastorin viran määräaikaisena, kunnes kirkkoherran virka on saatu ratkaistua tai enintään 31.5.2023 saakka.
5. koska vt. kirkkoherra Markku Koistisen virkamääräys Enon kirkkoherran
tehtävään päättyy 31.8.2022, tuomiokapituli jatkaa Koistisen virkamääräystä, kunnes Enon seurakunnan kirkkoherran virka on saatu ratkaistua tai
enintään 31.5.2023 saakka.
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47 § Lapsivaikutusten arvioinnin ohje; hyväksymispäätöksen kumoaminen

Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.6.2022, 105 §
1. kumota 26.4.2022 (67 §) tekemänsä päätöksen Lapsivaikutusten arvioinnin ohjeen hyväksymisestä käyttöön otettavaksi,
2. pyytää Enon, Joensuun, Pielisensuun ja Rantakylän seurakuntien seurakuntaneuvostoja kumoamaan Lapsivaikutusten arvioinnin ohjeen hyväksymistä koskevat päätöksensä sekä
3. palauttaa Lapsivaikutusten arvioinnin ohjeen valmisteluun, jossa tulee huomioida Vaara-Karjalan seurakuntaneuvoston esittämät näkökohdat.
Päätöksen taustalla on Vaara-Karjalan seurakunnan seurakuntaneuvoston esitys 18.5.2022 (51
§) yhteiselle kirkkoneuvostolle asiaa koskevan päätöksen kumoamisesta ja asian palauttamisesta valmisteluun.
Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto katsoo, että lapsivaikutusten arvioinnin ohje tulee palauttaa
valmisteluun. Ohjeessa asetetaan lapsiasiahenkilölle vastuita ja tehtäviä, jotka edellyttävät sellaista oikeudellista asiantuntemusta, jota ei tehtävässä voida edellyttää. Lapsen oikeuksien asiantuntijana toimiminen edellyttää erityistä perehtyneisyyttä lapsen oikeudellista asemaa koskevaan tematiikkaan, eikä sellaista perehtyneisyyttä löydy kuin aiheen varsinaisilta asiantuntijoilta,
esimerkiksi lapsen oikeudelliseen asemaan perehtyneiltä juristeilta.
Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto katsoo, että ohjeesta tulisi poistaa viittaukset lapsiasiahenkilön vastuuseen ja tehtävään lapsen oikeuksien asiantuntijana; lapsiasiahenkilön vastuut ja tehtävät tulisi sanoittaa pikemminkin sen kautta, että lapsiasiahenkilö edistää ja mahdollistaa lapsen asemaa parantavaa toimintaa seurakunnissa erityisesti keskustelujen ja sidosryhmien osallistamisen kautta.

Ehdotus

Enon seurakuntaneuvosto päättää
1. kumota 26.4.2022 (67 §) tekemänsä päätöksen Lapsivaikutusten arvioinnin ohjeen hyväksymisestä käyttöön otettavaksi
2. palauttaa Lapsivaikutusten arvioinnin ohjeen valmisteluun, jossa tulee huomioida VaaraKarjalan seurakuntaneuvoston esittämät näkökohdat.

Enon seurakuntaneuvosto päätti
1. kumota 26.4.2022 (67 §) tekemänsä päätöksen Lapsivaikutusten arvioinnin ohjeen hyväksymisestä käyttöön otettavaksi
2. palauttaa Lapsivaikutusten arvioinnin ohjeen valmisteluun, jossa tulee huomioida VaaraKarjalan seurakuntaneuvoston esittämät näkökohdat.
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48 § YKN-päätös; Lausuntopyyntö palveluyksiköiden johtosäännöstä

Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 17.5.2022
(86 §) seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosäännön muuttamista ja päätti pyytää muutoksista Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostojen lausunnot (Liite 1, Ote päätöksestä; Liite 2, Palveluyksiköiden johtosääntö).

Ehdotus (pj)

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi palveluyksiköiden johtosäännön muuttamisen. Enon seurakuntaneuvostolla ei ole lausuntoon lisättävää.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi palveluyksiköiden johtosäännön muuttamisen. Enon seurakuntaneuvostolla ei ollut lausuntoon lisättävää.
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49 § Kooste tulevaisuusseminaarin toteutuksesta 4.5.2022
Joensuun seurakuntayhtymässä järjestettiin 4.5.2022 tulevaisuusseminaari. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 15.6.2022 seminaarin toteutuksesta laaditun koosteen, ja
päätti lähettää sen tiedoksi seurakuntiin ja yhtymän palveluyksiköihin.
108 § Tulevaisuusseminaarin toteutus 4.5.2022

Tulevaisuusseminaarin tausta ja tavoitteet
Yhteisen kirkkoneuvoston asettama tulevaisuustyöryhmä järjesti luottamushenkilöille ja työntekijöille yhteistyötä käsittelevän seminaarin keskiviikkona 4.5.2022 klo 17-20 Joensuun seurakuntakeskuksessa. Seminaarin ohjelma on liitteenä 5.
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimitti 18.5.2021 (89 §) tulevaisuustyöryhmän jatkamaan tehtävässään 31.12.2022 saakka. Työryhmä sai tehtäväkseen mm.
järjestää seurakuntien rakenteita ja yhteistyötä käsittelevä seminaari. Yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessa 18.1.2022 keskusteltiin tulevaisuustyöryhmän luonnoksen pohjalta seminaarin tavoitteista, ajankohdasta, osallistujista ja toteutustavoista. Tuolloin seminaarin ajankohdaksi päätettiin toukokuu 2022, osallistujiksi seurakuntayhtymän työntekijät ja seurakuntien luottamushenkilöt sekä toteutustavaksi lähitoteutus Joensuun seurakuntakeskuksessa. Seminaarin pohjaksi toivottiin osallistujille suunnattua ennakkokyselyä.
Seminaarin tavoitteiksi määriteltiin
1. keskustella seurakuntien ja seurakuntayhtymän rakenteeseen ja yhteistyöhön liittyvistä näkemyksistä uusien strategisten linjausten ja tavoitteiden pohjalta sekä
2. rakentaa yhteistä ymmärrystä yhteistyön tarpeista ja asiassa etenemisestä.
Ennakkokysely
Ennakkokysely toteutettiin huhtikuussa verkkokyselynä. Kyselyyn vastasi 47 henkilöä, joista 35
oli työntekijöitä ja 12 luottamushenkilöitä. Vastauksia tuli kaikista seurakunnista.
Esitetyt kysymykset:
Miten yhteistyö seurakuntien välillä mielestäsi toimii? Vastausten keskiarvo oli
2,96 asteikolla 1-5.
Miten arvioit Joensuun seurakuntayhtymän ja itsenäisten seurakuntien organisoinnin toimivuutta? Vastausten keskiarvo oli 3,28 asteikolla 1-5.
Nykyisinä vahvuuksina nähtiin muun muassa yhtymän tuki hallinnossa sekä yhteiset hankinnat
ja henkilöstöasioiden hoitaminen. Uhkina puolestaan seurakuntayhteyden ja omaleimaisuuden
heikkeneminen sekä paikallistuntemuksen puute. Mahdollisuuksina nostettiin esiin yhteistyön
tiivistäminen niillä seurakuntien raja-alueilla, jotka kasvavat yhteen. Myös seurakuntien yhdistymistä on harkittava (esim. Joensuun kaupunkiseurakuntien alueella) sekä lisättävä yhteistyötä
seurakuntien ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kehittämistarpeina nähtiin seurakuntarakenteen uudistaminen ja hallinnon keventäminen sekä yhteistyön ja jouston lisääminen työalojen
välille: jaetaan tehtäviä ja vastuita työalojen välillä seurakuntien sisällä sekä työalojen sisällä
seurakuntien välillä (erikoistuminen).
Kehittämiseen annettiin mm. seuraavia vinkkejä: mietitään ensin perustehtävää ja palveluiden
tuottamista ilman rakenteita ja luodaan rakenteet, jotka tukevat palveluiden tuottamista, eikä
toisin päin. Tärkeätä on myös ymmärtää, että toiveita ja tarpeita on laidasta laitaan.
Asiantuntijoiden puheenvuorot
Seminaarin alussa katsottiin kaksi videotallenteina toteutettua ulkopuolista puheenvuoroa. Muhoksen seurakunnan kirkkoherra Pekka Rehumäki käsitteli puheenvuorossaan seurakuntayhty-
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män sujuvan yhteistyön merkitystä seurakuntien ydintehtävän toteuttamisessa. Toisessa puheenvuorossa professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta arvioi, miten toimintaympäristön
muutokset ja epävarmuus haastavat seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintaa.
Seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden puheenvuoroissa käsiteltiin yhteistyön
tarpeita uusissa strategioissa määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseksi ja konkreettisia ehdotuksia yhteistyön vahvistamiseksi. Kaksi puheenvuoroista tuli Joensuun kaupunkiseurakunnista
ja kaksi muista seurakuntayhtymän seurakunnista. Puheenvuorot pitivät
 Martti Savolainen, Vaara-Karjalan seurakunta
 Mari Kärki-Puustinen, Pyhäselän seurakunta
 Nonna-Omena Helojoki, Joensuun seurakunta
 Petri Karvinen, Rantakylän seurakunta
Ryhmätyöskentelyssä keskityttiin kahteen kysymykseen
- 1. Missä kaivataan yhteistyön tuomaa apua ja tukea seurakunnan ydintehtävän toteuttamisessa paikallisella tasolla? ja
2. Miten ja millaisin keinoin yhteistyössä tulisi edetä?
Seminaarin perusteella seurakuntien välillä on jo monenlaista yhteistyötä ja vahvaa halua tiivistyvään yhteistyöhön. Perustoimintojen varmentaminen on luontainen yhteistyön tarve. Uusina
ja vahvistuvina yhteistyöalueina tulivat esille
- seurakuntien perustehtävän toteuttamista tukevan viestinnän vahvistaminen
- seurakuntalaisten valmentaminen ja varustaminen erilaisiin palvelu- ja kehittämistehtäviin
- systemaattinen Raamatun opetus seurakuntien yhteistyönä
- luontaisten yhteistyökuvioiden vahvistaminen
- uusien seurakuntien strategioiden pohjalta nousevien yhteisten kehittämistarpeiden
tunnistaminen ja niiden perusteella toteuttavat yhteiset kehittämisprojektit
- tapahtumien ammattimainen toteuttaminen seurakuntien yhteistyönä
Yhteistyössä ehdotamme lähdettäväksi liikkeelle
- vierailemalla toisissa seurakunnissa, tutustumalla toisten seurakuntien strategioihin ja
tunnistamalla tavoitteet, joiden toteutumista tuetaan tavoitteellisesti yhteisillä kehittämisprojekteilla
toiminnan tehostaminen ja kehittäminen työntekijöiden ja seurakuntalaisten aloitteiden pohjalta syntyvien ketterien kokeilujen avulla
nimittämällä viestintävastaavat kaikkiin seurakuntiin ja käynnistämällä systemaattinen
yhteistyö

Ehdotus (pj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto
1.
2.
3.

Kirkkoneuvosto

kiittää tulevaisuustyöryhmää seminaarin onnistuneesta toteutuksesta,
merkitsee koosteen seminaarin toteutuksesta tiedoksi sekä
lähettää koosteen tiedoksi seurakuntayhtymän seurakuntiin ja palveluyksiköille.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ehdotus (pj.)

Enon seurakuntaneuvosto merkitsee koosteen seminaarin toteutuksesta tiedoksi.

Enon seurakuntaneuvosto

Enon seurakuntaneuvosto merkitsi koosteen seminaarin toteutuksesta tiedoksi.
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50 § YKV-päätös; valtuuston paikkajako vaalikaudella 2023-2026

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 14.6.2022 (7 §) Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon seurakuntien kesken vaalikaudelle 2023–2026 seuraavasti.

7 § Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenpaikkojen jaon vahvistaminen vaalikaudelle 2023-2026

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.4.2022, 65 §
Vuoden 2022 seurakuntavaalit pidetään marraskuun kolmantena sunnuntaina 20.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 8.-12.11.2022. Vaaleissa valitaan seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet nelivuotiskaudeksi 2023–2026.
Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tulee vahvistaa viimeistään kesäkuussa 2022 yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jako yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän
sekä seurakuntien edellisen vuodenvaihteen väkilukujen perusteella. Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan 51 jäsentä seurakuntien väkiluvun ollessa 40 001-150 000. (KJ 10:9)
"Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on
enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten." KL 11:7.2
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenmäärä oli 1.1.2022 yhteensä 50 674 Eno 3 921, Joensuu 15 250, Pielisensuu 13 720, Pyhäselkä 5 338, Rantakylä 9 833
ja Vaara-Karjala 2 612. Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan siten 51 jäsentä. Väkiluvun mukaan
jäsenten paikkojen jako on seuraava:
Seurakunta
Jäsenmäärä Paikat jäsenmää- Paikat; jäsen- Paikat yh1.1.2022
rän perusteella
määrä + 2
teensä
Eno
3 921
3,018
3+2
5
Joensuu
15 250
11,736
12 + 2
14
Pielisensuu
13 720
10,559
10 + 2
12
Pyhäselkä
5 338
4,108
4+2
6
Rantakylä
9 833
7,568
8+2
10
Vaara-Karjala
2 612
2,010
2+2
4
Yhteensä
50 674
39,000
39 + 12
51
Ehdotus (pj.)

Kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
vahvistaa Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja VaaraKarjalan seurakuntien kesken vaalikaudelle 2023–2026 seuraavasti: Enon seurakunta 5, Joensuun seurakunta 14, Pielisensuun seurakunta 12, Pyhäselän seurakunta 6, Rantakylän seurakunta 10 ja Vaara-Karjalan seurakunta 4 paikkaa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2022, 7 §
Esitys (YKN)

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon Enon, Joensuun, Pielisensuun, Pyhäselän, Rantakylän ja Vaara-Karjalan
seurakuntien kesken vaalikaudelle 2023–2026 seuraavasti:







Kirkkovaltuusto

Enon seurakunta
Joensuun seurakunta
Pielisensuun seurakunta
Pyhäselän seurakunta
Rantakylän seurakunta
Vaara-Karjalan seurakunta

5 paikkaa,
14 paikkaa,
12 paikkaa,
6 paikkaa,
10 paikkaa ja
4 paikkaa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esitys (pj.)

Valtuuston paikkajako vaalikaudella 2023-2026 merkitään tiedoksi.

Enon seurakuntaneuvosto

Valtuuston paikkajako vaalikaudella 2023-2026 merkittiin tiedoksi.
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51 § Enon seurakuntaneuvoston ohjesääntö; päätöksen kumoaminen

Enon seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 3.12.2019 tehnyt päätöksen seurakuntaneuvoston ohjesäännön muuttamisesta (Liite 3).

Kuopio 10.6.2022 DKUO/478/00.02.08/2019
Kirkolliskokous hyväksyi 16.5.2018 uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen. Kirkkolain oli arveltu
tulevan voimaan aikaisintaan 1.1.2020. Kirkkohallitus laati seurakuntien ja seurakuntayhtymien
käyttöön hallinnolliset mallisäännöt ja tiedotti asiasta yleiskirjeellä nro 12/2019. Seurakuntia ja
seurakuntayhtymiä ohjeistettiin ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa päivittämään hallinnolliset sääntönsä uuden lainsäädännön mukaisiksi. Päivittämisen toivottiin aloitettavan mahdollisimman pian, vaikka lain voimaantuloajankohta ei ollutkaan varmistunut. Eduskunnan hallintovaliokunta keskeytti kirkkolakiehdotuksen käsittelyn. Tämän seurauksena seurakunnissa ja
seurakuntayhtymissä vireillä olevat uuteen kirkkolakiin liittyvät valmistelut, kuten uusien hallinnollisten työjärjestysten ja ohjesääntöjen laatiminen, oli syytä keskeyttää.
Seurakuntanne on lähettänyt tuomiokapituliin vahvistettavaksi oheisen ohjesäännön. Edellä
mainituista syistä tuomiokapituli ei ole voinut käsitellä sille alistettua asiaa. Tuomiokapituli palauttaa Enon seurakunnan seurakuntaneuvoston 3.12.2019 tekemän päätöksen, jolla se alisti
Enon seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Esitys (pj)

Enon seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Enon seurakuntaneuvoston ohjesäännön kumoamisen.

Seurakuntaneuvosto

Enon seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi Enon seurakuntaneuvoston ohjesäännön kumoamisen.
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52 § Seurakuntaneuvoston puheenjohtajan / kirkkoherran tekemät päätökset

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 3 luvun 11 §:n mukaan kirkkoherran 9 §:n 1 momentin a–
e-kohtien nojalla tekemät päätökset annetaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi, ei kuitenkaan
päätöksiä alle 30 vuorokauden sairauslomista. Seurakuntaneuvosto voi kirkkoherran viranhaltijapäätöksen tiedoksi saatuaan kumota päätöksen, muuttaa sitä tai palauttaa asian uudelleen
käsiteltäväksi.
Vt. kirkkoherra Markku Koistinen on seurakuntaneuvoston ohjesäännön 3 luvun 9 §:än perustuen tehnyt seuraavat päätökset:
-

5/2022
6/2022
7/2022
8/2022
9/2022

Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus (pj.)

Seurakuntaneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto merkitsi päätökset tiedoksi.
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53 § Ilmoitusasiat
1. Syksyn 2022 kokousaikataulu merkittiin tiedoksi:
13.9.2022
11.10.2022
1.11.2022
29.11.2022

54 § Muut asiat

PÖYTÄKIRJA 4/2022
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55 § Kokouksen päätös
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 17.58.

Puheenjohtaja
Markku Koistinen

Pöytäkirjanpitäjä
Merja-Leena Määttälä

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Joensuussa 3.5.2022

Sanna Hämäläinen

Merja Ignatius

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Enon seurakunnantoimistossa, Enontie 30 A, Eno, ajalla 18.8.2022 –
15.9.2022 toimiston aukioloaikoina, mistä on kuulutettu Enon seurakunnan ilmoitustaululla ajalla
17.8.2022 – 15.9.2022.

Joensuussa 16.8.2022

Merja-Leena Määttälä
vs. seurakuntasihteeri
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Enon seurakunta
Seurakuntaneuvosto
8.2.2022, pöytäkirjan pykälänumerot: 40-55

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: 40-43, 45, 49-55
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: 44, 47-48
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät: 46

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).
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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:
• Enon seurakuntaneuvosto
Käyntiosoite: Enontie 30 A, Eno
Postiosoite: Enontie 30 A, 81200 Eno
Sähköposti: enon.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: 6, 7
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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.

4 VALITUSOSOITUS
4 a

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti: ita-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.
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio
Postiosoite: PL 42, 70101 Kuopio
Sähköposti: kuopio.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja 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.
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.
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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.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käynti- ja postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

5 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
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–

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

–

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 270 € ja markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on
kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 350 €, jos hankinnan arvo
on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

