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Yhteisen kirkkoneuvoston kokous
Kokousaika

28.09.2022 16:15 - 28.09.2022 19:35

Kokouspaikka

Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu

Osallistujat

Auvinen Pekka
Hulmi Helena
Ihme Jaana
Karjunen Reijo
Kärki-Puustinen Mari
Majoinen Kaija
Reinikainen Tiina
Savolainen Martti
Toivanen Ville
Väistö Eevi

Muut osallistujat

Ketonen Matti

jäsen
jäsen
jäsen, poistui135 §:n käsittelyn
jälkeen klo 17.30
Petri Hämäläisen varajäsen, poistui
139 §:n käsittelyn aikana klo 18.34
jäsen
jäsen
puheenjohtaja, kirkkoherra
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja

Linjama Topi

yhteinen kirkkovaltuusto,
puheenjohtaja
yhteinen kirkkovaltuusto,
varapuheenjohtaja, poistui 137 §:n
käsittelyn aikana klo 17.42

Savela Juha
Paavola Minna

esittelijä, vs. hallintojohtaja
sihteeri

Angervo Anne
Autio Ari
Koistinen Markku
Ojala Ville
Vilén Katri
Taskinen Kirsi

kirkkoherra
kirkkoherra, poistui 137 §:n käsittelyn
aikana klo 17.46
vt. kirkkoherra
kirkkoherra
kirkkoherra
viestintäpäällikkö

Poissa

Kemppi Jarkko

jäsen

Esteestä ilmoittaminen

sähköpostilla minna.paavola@evl.fi ja omalle varajäsenelle
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§ 133

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Alkuhartaus Ville Toivanen.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Tiina Reinikainen avaa
kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 9.2.2021 (5 §), että kutsu kokouksiin
toimitetaan neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on
lähetetty sähköisesti 23.9.2022.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla. KL 7:4.1
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Esitys

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Helena Hulmi ja Petri
Hämäläinen.

Päätös

Pöytäkirjatarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaija Majoinen ja Ville
Toivanen.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 134

Palvelussuhteeseen ottaminen; hautausmaanhoitaja

Diaarinumero

DJOE/29/01.01.01/2022

Valmistelija

Hautaustoimenpäällikkö Virpi Kiviniemi

Esittelijä

Hallintopäällikkö Juha Savela
Yhteinen kirkkoneuvosto 15.6.2022
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän alueella sijaitsee kahdeksan
hautausmaata, joista kolme kaupunkialueella (Joensuu, Kettuvaara ja Utra),
ja muut Joensuun pitäjäalueilla Enossa, Hoilolassa, Kiihtelysvaarassa,
Pyhäselässä ja Tuupovaarassa. Hautaustoimen tehtävistä vastaa
seurakuntayhtymän hautaus- ja puistopalveluiden palveluyksikkö, jossa
työskentelee ympärivuotisesti 10 työntekijää ja kesäkuukausina noin 60
kausityöntekijää.
Hautaus- ja puistopalveluiden yhteistyötahoina toimivat talous- ja
kiinteistötoimistot, eri seurakuntien seurakuntatoimistot, kiinteistöjen
seurakuntamestarit, hautaustoimistot ja kiinteistönhuoltoyritykset sekä
muistomerkkiliikkeet, tiedottajat ja omaiset.
Hautaus- ja puistopalvelujen palveluyksikössä vapautuu
hautausmaanhoitajan tehtävä 1.8.2022 alkaen. Hautausmaanhoitajan
tehtäviin kuuluu hautausmaan huolto- ja kunnossapitotyöt sekä
sopimushautojen hoitaminen, haudankaivuu yhteistyössä urakoitsijan kanssa,
hautapaikkojen määrittäminen ja hautausmaan konetyöt. Työhön sisältyy
hautaustoimen toimistotöitä sekä asiakkaiden neuvontaa hautausjärjestelyjen
hoitamisessa ja hautapaikka-asioissa. Hautausmaanhoitaja toimii
kausityöntekijöiden lähiesihenkilönä. Hautausmaanhoitajan ensisijainen
työskentelypaikka on Enon hautausmaat, mutta työhön kuuluu tehtäviä myös
yhtymän muilla hautausmailla. Tehtävän vaativuusryhmä on 402–403.
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosäännössä on
määritelty virkojen ja toimien nimikkeet, kelpoisuusehdot ja tehtävät.
Johtosäännön 42 §:n mukaan ”muiden virkojen ja toimien nimikkeistä,
kelpoisuusehdoista, tehtävistä ja esimiehistä päätetään niiden perustamisen
ja täyttämisen yhteydessä”.

Esitys (hj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. avata hautausmaanhoitajan työsuhteen haettavaksi liitteen 2 mukaisilla
ilmoituksilla, jotka julkaistaan Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Joensuun seurakuntien ja Kirkon
rekrytointisivuilla, Oikotiellä sekä Karjalainen ja Kirkkotie -lehdissä,
2. nimetä haastatteluryhmän: hautaustoimenpäällikkö Virpi Kiviniemi,
puistopuutarhuri Eeva Laurikainen, henkilöstöpäällikkö Satu Krohns ja
yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä edustaja sekä
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3. valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun
kutsuttavat ja tekemään valinnasta ehdotuksen yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto

Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi
haastatteluryhmään nimettiin Ville Toivanen.
Yhteinen kirkkoneuvosto 28.9.2022
Määräaikaan 24.8.2022 mennessä hautausmaanhoitajan työsuhteeseen haki
34 henkilöä, liite 1. Yhteenveto hakijoiden pääasiallisesta koulutuksesta ja
kokemuksesta on lähetetty esityslistan mukana. Hakemusasiakirjat ja
haastatteluryhmän muistiot ovat nähtävinä kokouksessa.
Haastatteluryhmä, (Virpi Kiviniemi, Eeva Laurikainen ja Ville Toivanen) kutsui
haastatteluun 6 hakijaa: Etholén Timo, Hirvonen Nikolai, Renqvist Raisa, Salo
Eemeli, Tanninen Markus ja Turunen Janne. Näistä Hirvonen ja Turunen
peruivat osallistumisensa haastatteluun.
Haastattelut pidettiin 9.9.2022 Enon seurakuntatalolla.
Ehdotus valinnasta esitellään kokouksessa.
Valintaesitystä tehdessään haastatteluryhmä on perustanut arvionsa
hakijoiden koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun.
Hautausmaanhoitajan valinta perustuu kokonaisharkintaan siitä, kenellä
kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista arvioidaan olevan parhaat
edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Tämän kokonaisarvion
perusteella tehtävään valitaan ansioitunein hakija.
Hakijajoukossa oli monia kiinteistö- ja ulkoalueiden hoitajia ja hyvin erilaisia
osaajia erilaisine vahvuuksineen. Osaajajoukosta nostettiin esiin ehdokkaat,
joilla oli viher- tai puutarha-alan osaamista, yhteistyökykyä ja myönteistä
palveluasennetta sekä valmiutta toimia kausityöntekijöiden lähiesimiehenä.
Hakemuksen ja haastattelun pohjalta haastatteluryhmä esittää tehtävään
puutarhuri Raisa Renqvistiä. Renqvistillä on vahva ja monipuolinen
työkokemus alalta. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys työtehtävistä,
motivaatiota hautausmaan kehittämiseen sekä valmiutta toimia
lähiesimiehenä kausityöntekijöille. Myös valmiudet toimia kirkon
organisaatiossa Enon hautausmaan hoitajana näyttäytyivät hakijoista
vahvimpina. Varalle esitettiin Eemeli Saloa.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi haastatteluryhmän muistiot ja ehdotuksen valinnasta
2. valitsee Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän hautausmaanhoitajan
tehtävään puutarhuri Raisa Renqvistin ja varasijalle LVI-asentaja Eemeli
Salon,
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3. määrää viranhaltijan peruspalkaksi vaativuusryhmä 403 mukaisen
peruspalkan lisättynä palkka-asiamiehen päätöksen mukaisella
kokemuslisällä, palkanmaksukausi on kuukausi ja vuosiloma määräytyy
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti,
4. päättää, että tehtävä täytetään 1.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan
kuuden kuukauden koeajalla
5. määrää työpaikaksi Enon hautausmaan, Kirkkotie 12, 81 200 Eno ja
6. toteaa, että valinta on ehdollinen, kunnes valittu esittää hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
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§ 135
Viran haettavaksi julistaminen; perheneuvojan virka
Diaarinumero

DJOE/4/01.01.01/2022

Valmistelija

Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta

Esittelijä

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tiina Reinikainen
Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta 14.9.2022, 18 §
Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksessa on vapautunut perheneuvojan
virka 1.5.2022 alkaen, joka täytettiin määräaikaisena 31.12.2022 saakka.
Virka voidaan avata vakinaisena, jos sopimusyhteistyö Pohjois-Karjalan
hyvinvointialueen kanssa jatkuu.
Yhteisen seurakuntatyön johtosäännön 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan
perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan tehtävänä on tehdä yhteiselle
kirkkoneuvostolle esitys perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan ja muiden
työntekijöiden valinnasta.
Joensuun perheasiain neuvottelukeskus on perustettu vuonna 1968. Sen
henkilöstöön kuuluvat johtaja, kolme perheneuvojaa sekä osa-aikainen (52 %)
vastaanottosihteeri. 2021 neuvottelukeskuksen asiakkaista 80 % oli 18–49vuotiaita. Toiminnassa on keskitytty hoidolliseen työhön sielunhoidon ja
terapeuttisen keskustelun keinoin, etusijalla ovat olleet lapsiperheet. Vuonna
2021 asiakastyössä kohdattiin 490 henkilöä. Ennaltaehkäisevää ja
informoivaa perhekasvatustyötä ovat alustukset, koulutukset, luennot ja työn
esittely eri ryhmille. Neuvottelukeskuksella on Itä-Suomen Aluehallintoviraston
myöntämä perheasioiden sovittelulupa. Työnohjaus, työyhteisökonsultointi ja
työyhteisöjen kehittäminen kuuluvat myös perheasiain neuvottelukeskuksen
toimintaan.
Perheasiain neuvottelukeskuksen vastuualueena on tarjota palveluja
parisuhdeongelmissa ja elämän kriisitilanteissa sekä antaa työnohjausta ja
perhekasvatukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvää koulutusta.
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntö 10 §
Perheneuvojan tehtävät ja kelpoisuusehdot
Perheneuvojan tehtävänä on sovitun työnjaon mukaisesti:
1. huolehtia asiakastyöstä, jonka tavoitteena on perheeseen
ja parisuhteeseen liittyvien ongelmien ja ristiriitatilanteiden
selvittäminen,
2. huolehtia perhekasvatus-, työnohjaus-, konsultointi- ja
työyhteisöjen kehittämispalveluista,
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3. toimia yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa sekä
4. hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät.
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntö 33
§
Kelpoisuutena perheneuvojan virkaan on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja henkilökohtainen soveltuvuus sekä kirkon
perheneuvojan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Joensuun
ev.lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtosääntö 33 §
Kirkkolain 6 luvun 13 §:n 2 momentin mukaan virkaan valittavan tulee olla
konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Hakijan on varauduttava
osallistumaan soveltuvuustutkimukseen. Valitun tulee ennen viran
vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Viranhakumenettelyn edellytykset
Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista
hakumenettelyä (KL 6:10.1). Viranhakuilmoitukset on saatettava tiedoksi
julkaisemalla ne työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä
tarpeen vaatiessa muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä.
Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta.
”Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa
vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja
tuolloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys
hakijan kelpoisuudesta.” KL 6:12.1
Esitys (Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta)
Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta esittää Joensuun ev.-lut.
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se päättää
1. julistaa 1.1.2023 vapautuvan perheneuvojan viran haettavaksi liitteiden 1 ja
2 mukaisilla hakuilmoituksilla, jotka julkaistaan Joensuun ev.lut.
seurakuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Kotimaa- ja
Karjalainen - lehdissä sekä Joensuun seurakuntien ja Kirkkohallituksen
Internet -sivuilla,
2. nimetä haastatteluryhmän: perheasiain neuvottelukeskuksen vs. johtaja
Salla Ulvi-Altio (pj.), yhteisen kirkkoneuvoston pj. Tiina Reinikainen,
perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan pj. Paavo Kettunen sekä
yhden toimikunnan jäsenistä,
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3. valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun ja
soveltuvuustestiin kutsuttavat ja tekemään valinnasta ehdotuksen yhteiselle
kirkkoneuvostolle
4. että virka täytetään, jos virkaan vaadittava rahoitus toteutuu. Tämä asia on
syytä mainita myös hakuilmoituksessa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Haastatteluryhmään nimettiin toimikunnan jäsen
Päivi Paavilainen sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
edustaja Hanna Myllylä

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.9.2022, 135 §
Hakuilmoitukset liitteenä 2a-b
Esitys (pj.)

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa 1.1.2023 vapautuvan perheneuvojan viran haettavaksi liitteiden 2a
ja 2b mukaisilla hakuilmoituksilla, jotka julkaistaan Joensuun ev.-lut.
seurakuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Kotimaa- ja
Karjalainen - lehdissä sekä Joensuun seurakuntien ja Kirkkohallituksen
Internet -sivuilla,
2. nimetä haastatteluryhmän: perheasiain neuvottelukeskuksen vs. johtaja
Salla Ulvi-Altio (pj.), yhteisen kirkkoneuvoston pj. Tiina Reinikainen,
perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan pj. Paavo Kettunen ja jäsen
Päivi Paavilainen sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
edustaja Hanna Myllylä,
3. valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun ja
soveltuvuustestiin kutsuttavat ja tekemään valinnasta ehdotuksen yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja
4. että virka täytetään, jos virkaan vaadittava rahoitus toteutuu.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
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§ 136

Virkavapausanomus; sairaalapastori Marja Liisa Liimatta

Diaarinumero

DJOE/30/01.01.00/2022

Valmistelija

Kirkkoherra Ari Autio

Esittelijä

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tiina Reinikainen
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto valitsi pastori
Marja Liisa Liimatan Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän sairaalapastorin
virkaan 18.6.2018 (89 §). Liimatan virkapaikka on Pohjois-Karjalan
keskussairaala.
Sairaalapastori Marja Liisa Liimatta anoi syksyllä 2021 Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulilta palkatonta virkavapautta ajalle 1.1.-31.12.2022. Yhteinen
kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2021 (119 §) puoltaa Liimatan
virkavapausanomusta.
Sairaalapastori Marja Liisa Liimatta anoo 9.9.2022 päivätyllä kirjeellään
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkavapautta Joensuun
seurakuntayhtymän sairaalapastorin virasta ajalle 1.1.-31.12.2023.
Viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus
virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä. KL
6:40.1
Virkavapaata on haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai
virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Virkavapaan myöntäminen ja sen
pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai
virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Mikäli virkavapaata ei voida myöntää
hakemuksen mukaisesti, hakemus on hylättävä, jollei viranhaltija kirjallisesti
suostu sen myöntämiseen muulla tavalla. KL 6:41.1–2
Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää: 4) tuomiokapituli b) yli
kahden kuukauden virkavapauden seurakunnan muulle papin viran haltijalle.
KJ 6:8.1,4b-kohta

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää puoltaa sairaalapastori Marja Liisa Liimatan
virkavapausanomusta ajalle 1.1.-31.12.2023.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
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§ 137

Pielisensuun pappilan myynti Taloykköset Oy:lle – kaupan purkaminen

Diaarinumero

DJOE/8/03.01.01/2022

Valmistelija

kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen

Esittelijä

vs. hallintojohtaja Juha Savela
Pielisensuun pappilan sijainti- ja laajuustiedot
kiinteistötunnus
167–14–1411–2
osoite
Pappilantie 4, Joensuu
kerrosala
870+226 m²
tilavuus
2369+806 m³
tontti
6995 m² (oma)
Valmistumisvuosi
1953
tasearvo
268,19 €
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti
kokouksessaan 14.6.2022 (16 §) hyväksyä Taloykköset Oy:n tekemän
ostotarjouksen Pielisensuun pappilan kiinteistöstä, osoitteessa Pappilantie 4,
Joensuu, kiinteistötunnus 167–14−1411−2, kauppahintaan 1 206 580 € (230
euroa / k-m2).
Taloykköset Oy on ilmoittanut 7.9.2022 sähköpostitse vetäytymisestään
Pielisensuun Pappilan kiinteistökaupasta. Perusteluna vetäytymiselle on
yleisesti muuttunut maailmatilanne, joka vaikuttaa tarjoajan liiketoimintoihin.
Ostaja katsoo, että myyjä ei ole tehnyt lopullista päätöstä asiasta, koska
tuomiokapitulin lausunto ja kirkkohallituksen vahvistus kaupalle ovat yhä
saamatta. Taloykköset Oy:n pyyntö kaupan purkamisesta liitteenä 3.
Ilmoitetun perumisen ehdot eivät ole hyväksytyn tarjouksen ehtojen mukaiset.
Seurakuntayhtymä keskeytti myyntipäätöksen alistamisen tuomiokapituliin ja
kirkkohallitukseen Taloykkösten ilmoitettua vetäytymisestään 23.6.2022.
Seurakuntayhtymän näkökulmasta kauppa on lopullisesti päätetty, koska
tarjous on hyväksytty lainhuudossa kirjatun omistajan toimesta.
Tuomiokapituli lausuu ja Kirkkohallitus vahvistavat jo tehdyn päätöksen ja
asian käsittelyn osalta päätöksentekoprosessi on päättynyt.
Yleinen maailmatilanne on vaikuttanut merkittävästi rakentamisen
kustannuksiin ja asuntojen kysyntään. Seurakuntayhtymä ei tahdo sitoa
rakennusliikettä sopimukseen, jonka menestymisedellytykset ovat
epävarmat.
Seurakuntayhtymä on valmis perumaan kaupan edellyttäen, että ostaja
maksaa seurakuntayhtymälle kaupasta aiheutuneet kulut. Näitä ovat
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kiinteistönvälityspalkkio sekä aiheutuneet kokouskulut. Välityspalkkio on
prosenttiperusteisesti 2,48 % kauppahinnasta ja ostajalle esitetty kulu
kokouskustannuksista on 350 euroa. Kiinteistön välityksestä vastannut Op
koti on täyttänyt toimeksiantosopimuksensa laskutuskelpoisesti
seurakuntayhtymän hyväksyttyä saadun ostotarjouksen. Seurakuntayhtymälle
aiheutuneet kulut kiinteistönmyyntiprosessista ovat yhteensä 30 523,18
euroa.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättänee esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se peruu Taloykköset Oy:n kanssa tekemänsä kaupan ja palauttaa jo
maksetun kauppahinnan edellyttäen, että ostaja korvaa seurakuntayhtymälle
kaupasta aiheutuneet kulut, yhteensä 30 523,18 euroa.
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se peruu
Taloykköset Oy:n kanssa tekemänsä kaupan ja palauttaa jo maksetun
kauppahinnan edellyttäen, että ostaja korvaa seurakuntayhtymälle kaupasta
aiheutuneet kulut yhteensä 30 523,18 euroa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksianto

YKV, Taloykköset Oy
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§ 138

Viestinnän hankerahoitus

Diaarinumero

DJOE/19/06.01/2022

Valmistelija

Viestintäpäällikkö Kirsi Taskinen

Esittelijä

Hallintojohtaja Juha Savela
Kuopion hiippakunnalta on mahdollisuus hakea kehittämisavustusta, jota
voidaan myöntää sekä konkreettisiin yhteistoimintahankkeisiin että yhteistyöja yhdistymisselvityksiin. Pääsääntöisesti avustuksella rahoitetaan
ulkopuolisen asiantuntijatuen kustannuksia. Avustusta myönnettäessä
otetaan huomioon hankkeen tavoitteiden vaikutus toiminnan laadun ja tason
parantamiseen sekä kustannuksiin.
Joensuun seurakuntayhtymä hakee yhdessä Kontiolahden ja Tohmajärven
seurakuntien kanssa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta
kehittämisavustusta viestinnän hankkeeseen Sosiaalisen median koulutukset
seurakuntiin ja vapaaehtoisille. Hankkeen vastuuhenkilönä on Joensuun
seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Kirsi Taskinen.
Kehittämisavustushakemus on liitteenä 4.
Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa laadukas koulutuspaketti
seurakuntien sosiaalisen median osaamisen kehittämiseksi. Koulutusten
kohderyhmänä ovat seurakuntien työntekijät sekä vapaaehtoiset, jotka ovat
kiinnostuneita toimimaan seurakuntien tukena sosiaalisen median
viestinnässä.
Koulutuspaketin sisältö
1) Kohderyhmien tehokas tavoittaminen somessa (3 h)
2) Valokuvien editointi ja tehokas käyttö sosiaalisessa mediassa (3 h)
3) Videomarkkinoinnin työpaja (3 h)
Kouluttajana toimii Ideal Digi Oy, jolla on kokemusta seurakuntien
toimintaympäristöstä. Koulutusten ajankohta on tammi-helmikuu 2023.
Koulutuskokonaisuuden hinta on 5 580,- (sis. alv). Kehittämisrahaa haetaan 5
000,-, loput kulut jaetaan yhteistyökumppaneiden kesken.
Seurakuntayhtymän osuudesta vastaa viestintäyksikkö.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hakea yhdessä Kontiolahden ja
Tohmajärven seurakuntien kanssa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta 5
000 euroa kehittämisavustusta viestinnän hankkeeseen Sosiaalisen median
koulutukset seurakuntiin ja vapaaehtoisille.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
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§ 139
Kiihtelysvaaran kirkon urkuhanke; Soitintyöryhmän lausunto
Diaarinumero

DJOE/11/03.03.02/2022

Valmistelija

Minna Paavola

Esittelijä

vs. hallintojohtaja Juha Savela
Yhteisen kirkkoneuvoston valmisteluryhmä keskusteli kokouksissaan 20.4. ja 6.6.2022
Kiihtelysvaaran uuden kirkon urkuhankinnasta. Valmisteluryhmä kiinnitti huomiota
siihen, että urkuhankinta ei sisälly kirkon kustannusarvioon. Rakennustoimikunnassa
on selvitetty uuteen kirkkoon hankittavalle soittimelle vaihtoehtoja, ja verrattu
perinteisiä pilliurkuja, joiden arvioitu kustannus on noin 300 000 euroa sekä
virtuaaliurkuja, joiden arvoitu kustannus on noin 15 000–45 000 €. Rakennustoimikunta
esittää, että Kiihtelysvaaran uuteen kirkkoon valittaisiin virtuaaliurut. Perusteena
toimikunta esittää virtuaaliurkujen merkittävästi pienemmän hankintahinnan, urkujen
siirreltävyyden, pienemmän huoltotarpeen, soinnin muunneltavuuden ja pienemmän
tilantarpeen.
Valmisteluryhmä katsoo, että yhteisen kirkkoneuvoston tulisi irrottaa urkuhanke
erilliseksi hankkeeksi Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeesta. Soitinhankinnan
valmistelussa tulisi käyttää alan asiantuntijoita. Joensuun seurakuntayhtymän
soitintyöryhmän tehtävänä on toimia urkujen ja muiden soitinten hankinnoissa
asiantuntijaelimenä ja antaa soittimia koskevia lausuntoja päätöksentekoa varten.
Soitintyöryhmän vakiokokoonpanon lisäksi soitinhankintojen yhteydessä työryhmää
täydennetään kyseisen seurakunnan kirkkoherralla ja kanttorilla sekä tarvittaessa
muilla asiantuntijoilla.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.6.2022 (103 §) irrottaa
Kiihtelysvaaran uuden kirkon urkuhankkeen erilliseksi hankkeeksi kirkon
rakennushankkeesta sekä pyytää Joensuun seurakuntayhtymän soitintyöryhmältä
selvitystä Kiihtelysvaaran uuteen kirkkoon hankittavista urkuvaihtoehdoista 16.9.2022
mennessä.
Joensuun seurakuntayhtymän soitintyöryhmä antoi lausuntonsa 16.9.2022:
Kiihtelysvaaran uusi kirkko ansaitsee arvoisensa soittimen. Joensuun ev.lut.
seurakuntayhtymän soitintyöryhmä esittää, että kirkkoon rakennetaan pilliurut. Ne
palvelevat seurakuntaa jumalanpalvelusten ja toimitusten soittimena sekä
mahdollistavat kirkon käyttämisen myös konserttitilana. Taloudellisesti pilliurut ovat
virtuaaliurkuihin verrattuna pitkäaikaisempi investointiratkaisu. Pilliurkujen ikä voi olla
reilusti yli sata vuotta, kun virtuaaliurkujen käyttöikä on noin 10–15 vuotta. Uuteen
kirkkoon sopivien pilliurkujen hinta-arvio on noin 300 000 euroa.
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Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun Kiihtelysvaaran kirkon
urkuhankinnasta.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun Kiihtelysvaaran kirkon
urkuhankinnasta.
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§ 140

Joensuun kirkon urkujen investointihankkeen aikaistaminen; Soitintyöryhmän esitys

Diaarinumero

DJOE/24/03.03.00/2022

Valmistelija

Hallintosihteeri Minna Paavola

Esittelijä

Hallintojohtaja Juha Savela
Soitintyöryhmän perustaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.4.2022 (64 §) perustaa
Joensuun seurakuntayhtymän seurakuntien yhteisen soitintyöryhmän, jonka
tehtävänä on toimia urkujen ja muiden soitinten hankinnoissa
asiantuntijaelimenä koko seurakuntayhtymän alueella, ylläpitää luetteloa
seurakuntayhtymän uruista ja muista soittimista ja huolehtia niiden
huoltamisesta, antaa soittimia koskevia lausuntoja päätöksentekoa varten
sekä tehdä ehdotuksia soitinten tarpeellisuudesta, niistä luopumisesta tai
niiden korvaamisesta.
Soitintyöryhmän esitys Joensuun urkujen investointihankkeen
aikaistamisesta
Joensuun kirkon urkujen uudistamiseen on budjetoitu Joensuun
seurakuntayhtymän kiinteistömäärärahoja 1 000 000 € vuosille 2025–2027
(kiinteistösuunnitelma v. 2020). Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän
soitintyöryhmä esittää, että urkuhanke aikaistetaan vuosille 2023–2025, siten
että suunnittelu alkaa vuonna 2023 ja varsinainen rakennustyö 2024.
Joensuun kirkon päätylehterillä olevat urut ovat jo pitkään olleet toiminnaltaan
epävarmat. Erityistä huolta herättää urkujen koneiston kipinöinnistä johtuva
koko kirkkorakennukselle uhkaa aiheuttava paloturvallisuusriski. Soitin
edustaa aikakautensa rakennustapaa ja teknisiä ratkaisuja, jotka eivät ole
parhaita mahdollisia niin huollettavuuden kuin toimintavarmuuden kannalta.
Myöskään laadullisesti soitin ei edusta korkeatasoista ja kestävää urkujen
rakentamista.
Rakenteellisten haasteiden vuoksi päätylehterillä olevien urkujen
kunnostaminen on käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Aikakauden muiden
soittimien tapaan Joensuun kirkon lehteriurut ovat tulleet tiensä päähän. Siksi
sekä soitintyöryhmässä että urkuasiantuntijoilla vallitseekin laaja
yhteisymmärrys siitä, että urkujen investointihanketta on aikaistettava.
Soitintyöryhmä esittää, että urkuongelman ratkaisemiseksi sivulehterillä
sijaitsevat kirkon ensimmäiset, Bror Axel Thulén vuonna 1904 rakentamat
urut restauroidaan alkuperäiseen asuunsa. Soittimella on erittäin
suuri merkitys kirkon arkkitehtuuriin kuuluvana visuaalisena ja soinnillisena
elementtinä sekä Joensuun kaupungin ja samalla koko maakunnan
kulttuuriperinteen arvokkaana osana. Alkuperäisen soittimen arvoa nostaa
sen ainutlaatuisen sijoittelun ja säilyneisyysasteen lisäksi vastaavien urkujen
harvinaisuus maamme urkujen joukossa. Thulé-urkujen soittokuntoon
palauttaminen on näin ollen merkkitapaus myös valtakunnallisesti.
Nykyaikaisella tiedolla ja rakennusmateriaaleilla vanhaa rakennustapaa
vaalien ja kunnioittaen restauroituna urut vastaavat käytännössä uusia urkuja.

Pöytäkirja

8/2022

15

28.09.2022
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä - yhteinen kirkkoneuvosto
Urkuasiantuntijalausuntoihin pohjautuen restaurointi tulee halvemmaksi kuin
uusien urkujen rakentaminen päätylehterille. Alkuperäisten urkujen
restauroinnin kustannusarvio on noin 450 000 €.
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun Joensuun kirkon
urkuinvestoinnin aikaistamisesta.
Keskustelussa Helena Hulmi esitti, että urkuinvestoinnin pohjustamiseksi
Joensuun kirkossa järjestetään iltakoulu, johon kutsutaan urkuasiantuntija.
Esitystä kannattivat Matti Ketonen, Mari Kärki-Puustinen, Eevi Väistö ja Martti
Savolainen

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun Joensuun kirkon
urkuinvestoinnin aikaistamisesta ja päätti järjestää aiheesta iltakoulun syksyn
aikana.
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§ 141

Talouskatsaus 1-8/2022

Diaarinumero

DJOE/26/02.00.02/2022

Valmistelija

Hallintojohtaja Juha Savela

Esittelijä

Hallintojohtaja Juha Savela
”Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava yhteiselle
kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostoille ja
muille hallintoelimille tietoja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä
kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon
nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on
raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.”
Joensuun seurakuntayhtymän taloussääntö, 21 §
Vuosi 2022 on ollut talouden hoidon kannalta haastava ja monimuotoinen.
Vastaavia nopeita muutoksia ei ole Suomessa nähty vuosikymmeniin.
Keskeistä on ollut nopea hintojen ja kustannusten nousu; vuosi-inflaatio on
noussut lähes 10 prosenttiin, korot ovat nousseet viime kuukausina pitkän
nollakorkojakson loputtua, mutta vastaavasti eri toimijoiden palveluistaan
saamat tulot eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Tämä kaikki tuo
haastetta perinteiselle budjettivertailulle-vuoden 2022 talousarvio laadittiin ja
hyväksyttiin täysin eri maailmassa kuin missä nyt elämme. Tämä näkyy
erityisesti kiinteistötoiminnassa; sähkö, materiaalit, työvoima ovat kallistuneet
jopa huomattavasti enemmän kuin mitä on ollut keskimääräinen vuosiinflaatio.
Tammi-elokuun 2022 toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet
suunnilleen samantasoisena kuin vuoden 2021 vastaavan ajankohdan
toimintatuotot. Huomionarvoista on, että vuoden 2021 toimintatuotoissa
kirjautui poikkeuksellisen suurena kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -kohta
(652 T€). Yksittäisissä tuottoerissä on eroja vertailuvuosinen välillä, mutta
pois lukien mainitut keräysvarat vuoden 2022 kokonaisuus on suunnilleen
vuoden 2021 tasolla (n.1,2 M).
Tarkasteltaessa toimintakulkuja kokonaisuudessaan voidaan todeta, että aika
hyvin olemme niin sanotusti budjettivauhdissa: Elokuun 2022 lopussa
toimintakuluja oli kirjautunut 8,5 M€ (TA 2022 sama 8,5 M€). Verrattuna
vuoteen 2021 on toimintakuluissa lisäystä lähes 800 T€. Kuten olettaa
saattoikin, palvelujen ostoissa ollaan jonkin verran kuluissa yli edellisen
vuoden ja myöskin yli budjetoidun (73,8 % vuosibudjetista käytetty). Muuten
kulujen lisäys verrattuna edelliseen vuoteen näyttää jakautuvan aika
tasaisesti eri erien osalle: 0,2 M€ henkilöstökulut (myös kirjaustekninen
kysymys), investoinnit 0,1 M€, ja annetut avustukset 0,1 M€. Toimintakate on
verrattuna edelliseen vuoteen laskenut 1,3 M€. Tästä 0,5 m€ tulee
tulopuolelta keräyksistä ja 0,8 m€ yllä kuvatusta kulujen lisäyksistä.
Toimintakate vuodelta 2022 on kuitenkin linjassa vuoden 2022 talousarvion
kanssa (66,3 %).
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Kirkollisverotulot per 31.8.2022 ovat 200 T€ yli viimevuotisen ja selkeästi yli
budjetoidun. Valtiovarainministeriön ennuste vuodelle 2022 on 12,3 M€.
Valtionrahoitus on samoissa lukemissa kuin edellisenä vuonna ja talousarvion
mukainen. Myös verotuskulut näyttävät toteutuvan viimevuotisella tasolla ja
talousarvion mukaisesti. Samoin kirkon rahastomaksut. Rahoitustuottoja ja kuluja on nykyisin erittäin vaikea budjetoida; toteutuneet rahoitustuotot ja kulut ovat suunnilleen viimevuotisella tasolla, mutta selkeästi alle budjetoidun.
Tilinpäätöskirjauksilla on usein suuri merkitys tilinpäätöstä ajatellen.
Vuosikate on noin miljoona euroa huonompi kuin vuosi sitten vastaavana
aikana, mutta kuitenkin selkeästi parempi kuin budjetoitu. Samalla tasolla
olemme ajatellen tilikauden tulosta per 31.8.2022. Ennuste vuodelle 2022
näyttää kuitenkin positiivista tulosta koko vuodelle ja näin ollen
seurakuntayhtymän talous on edelleenkin lievästi positiivinen, ellei mitään
täysin odottamatonta tapahdu. Talouskatsaus on pöytäkirjan liitteenä.
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.
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§ 142

Viranhaltijapäätökset

Diaarinumero

DJOE/31/01.00.01/2022

Valmistelija

Hallintojohtaja Juha Savela

Esittelijä

Hallintojohtaja Juha Savela
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
4 luvun 12 §:n mukaan ohjesäännön 10 ja 11 §:ien mukaan tehdyistä
ratkaisuista on pidettävä päätösluetteloa. Yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja hallintojohtajan ja
yhteisen seurakuntatyön johtajan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle
ote päätösluettelosta tai muu ilmoitus tehdystä ratkaisusta yhteisen
kirkkoneuvoston määräämällä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto määrää,
miten päätös on saatettava sen tietoon.
Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt 22.1.2019 (11 §), että em.
viranhaltijoiden päätöksistä pidettävä päätösluettelo saatetaan yhteisen
kirkkoneuvoston tiedoksi ja päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävänä.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 10 ja 11 §:iin perustuen
hallintojohtaja on tehnyt päätökset 21–25/2022.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi.
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§ 143

Yhteiselle kirkkoneuvostolle lähetetyt pöytäkirjat ja muistiot

Diaarinumero

DJOE/32/04.05.03/2022

Valmistelija

Perheasiain neuvottelukeskuksen vs. johtaja Salla Ulvi-Altio

Esittelijä

Hallintojohtaja Juha Savela
Yhteiselle kirkkoneuvostolle on lähetetty seuraava pöytäkirja:
Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan pöytäkirja 14.9.2022
Asialistalla mm.





Esitys perheneuvojan viran julistamisesta haettavaksi
Toimintasuunnitelma 2023–2025
Perheasiain neuvottelukeskuksen henkilökunnan koulutukset 2023
Talousarvio 2023

Pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja lähetetty esityslistan mukana.
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee pöytäkirjan tiedoksi.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi pöytäkirjan tiedoksi.
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§ 144

Ilmoitusasiat

Diaarinumero

DJOE/33/00.01.01/2022

Valmistelija

Kuopion hpk:n tuomiokapituli

Esittelijä

Puheenjohtaja Tiina Reinikainen
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julisti istunnossaan 8.9.2022 Enon
seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi 10.10.2022 klo 15.00 mennessä.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
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§ 145

Muut asiat

Diaarinumero

DJOE/34/00.02.07/2022
Keskustelussa tuli esille leirikeskustyöryhmän tilanne. Juha Savela kertoi, että
leirikeskustyöryhmän toimikausi päättyi 31.8.2022. Tästä huolimatta työryhmä
laatii raportin syksyn aikana.
Seurakuntalaisilta on tullut palautetta sankarihaudoilta puuttuvista kukista.
Toimikauden päättyessä yhteisen kirkkoneuvoston toimikuntien toiminnasta
tulisi laatia arviointi.

Päätös

Muut asiat merkittiin tiedoksi.
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§ 146

Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja päättää kokouksen klo
19.35.

Allekirjoitukset
Tiina Reinikainen
puheenjohtaja

Minna Paavola
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Joensuussa 28.9.2022
Kaija Majoinen
pöytäkirjantarkastaja

Ville Toivanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän
neuvonnassa (Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu) ajalla 30.9.‒31.10.2022 sen
aukioloaikoina, mistä on ilmoitettu seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ajalla
23.9.-31.10.2022.
Joensuu 1.11.2022

Minna Paavola
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja
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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

133 §, 135–145 §

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

134 §

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

2
3
4
5

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 hallintoriitaasiana 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).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka
koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2
momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta
päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä
kasvatusta tai opetusta.
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).
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:
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–
–
–
–
–

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)
500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät

2

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite

Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu

Postiosoite

PL 10, 80101 Joensuu

Sähköpostiosoite

joensuun.seurakuntayhtyma@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät

134 §

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
–
–
–
–

3

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
(hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Pöytäkirja
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Hankintayksikkö Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Käyntiosoite

Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu

Postiosoite

PL 10, 80101 Joensuu

Sähköposti

joensuun.seurakuntayhtyma@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, jos ne
eivät ole jo hankintayksikön hallussa.

4

VALITUSOSOITUS

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite

Minna Canthin katu 64, 70100 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.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen
Pöytäkirjan pykälät

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirja
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Osoite

Kuninkaankatu 22 A, 70100 Kuopio

Postiosoite
Sähköposti

PL 42, 70101 Kuopio
kuopio.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Postiosoite

PL 210, 00131 Helsinki

Käyntiosoite

Eteläranta 8, Helsinki

Faksi

09 180 2350

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.

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.
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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:
Postiosoite

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Käyntiosoite

Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Faksi

029 564 3314

Sähköpostiosoite

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
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.
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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.

