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SEURAKUNTARAKENTEIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KUTSUSEMINAARI 2.12.2013
ALN 64§

Kirkolliskokous käsitteli kevätistunnossaan 15.5.2013 seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjoja. Kirkkohallituksen esityksen ja hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kirkolliskokous teki 19 linjausta. Piispainkokous antaa linjauksista oman lausuntonsa. Nyt valmistelun alla ovat kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muutosehdotukset. Seurakuntarakenteet palaavat kirkolliskokouksen käsittelyyn lainsäädäntöasiana toukokuussa 2014.
Kirkolliskokouksen keskusteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota niihin seurakuntiin,
jotka ovat 2000-luvun aikana yhdistyneet kuntaliitosten seurauksena ns. suuriksi liitosseurakunniksi. Monissa näistä on sovellettu kappeliseurakuntia tai seurakuntapiirejä koskevia säännöksiä. Tällaisia seurakuntia ovat muun muassa Jyväskylä, Salo, Seinäjoki, Mikkeli, Lohja ja Rovaniemi. Keväällä 2012 kaikilla seurakunnilla oli mahdollisuus antaa palautetta seurakuntarakenteiden kehittämisen suuntaviivoista. Nyt haluamme kuulla erityisesti liitoksen viime vuosina kokeneita seurakuntia.
Seurakuntarakenteen kehittämishankkeen ohjausryhmä on kutsunut seurakunnista 3‒7 edustajaa kuultavaksi kutsuseminaariin, joka järjestetään kirkkohallituksessa, Satamakatu 11, juhlasali, maanantaina 2.12.2013 klo 10.15‒15.
Tilaisuuden tavoitteena on pohtia yhdessä seurakuntarakenteen kehittämiseen liittyviä
asioita erityisesti liitoksen kokeneiden seurakuntien näkökulmasta. Ohjausryhmä toivoo kuultavilta näkemyksiä kirkolliskokouksen linjausten keskeisistä haasteista oman
seurakuntanne kannalta.
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston 22.10.2013 tekemän päätöksen mukaisesti seminaariin osallistuu jokaisesta alueseurakunnasta yksi edustaja. Hänelle valitaan myös
varamies.
Puheenjohtajan esitys:
Sammatin seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että valitaan yksi luottamushenkilö kutsuseminaarin edustajaksi ja hänelle varamies.
Seurakuntaneuvoston päätös: Alueneuvosto valitsee 29.10.2013 pitämässään puhelinkokouksessa Jaakko Heinon kutsuseminaariin Sammatin alueseurakunnan edustajana. Hänen varamiehekseen valitaan Seppo Iivonen.

VALITUSOSOITUS
SKN 65§

Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta
eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Sammatin seurakunnan alueneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:

Pappilantie 1
Pappilantie 1, 09220 SAMMATTI

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin
ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen
sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Helsingin hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Pöytäkirjan tarkastajat

Radanrakentajantie 5
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
010-3642079
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Valitusaika
14 päivää

Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
14 päivää
Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Valitusaika

päivää

Kirkkokatu 10
PL 203, 02771 ESPOO
09-80508848

Kirkkohallitus
päivää
PL 185, (Satamakatu 11, 00161 Helsinki)
Telekopio: 09-1802 203
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valituskirjelmä

Valitusasiakirjojen
toimittaminen
Hankintaasian
saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
–
valittajan nimi ja kotikunta
–
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan
toimittaa
–
päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
–
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
–
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu
viranomaiselle
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.

Hakemusosoitus
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella,
että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman
kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista
tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta
markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja
hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.
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Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopionumero: (09) 68 405 514
Lisätietoja

Lisätietoja pykälistä 64 sekä oikaisu- ja valitusasioista antaa aluepappi Heikki Marjanen puh. 044
3284211 tai toimistosihteeri Keijo Wigren puh. 044 3284372.
Sammatin alueseurakunnan seurakuntatoimiston käynti- ja postiosoite on Pappilantie 1, 09220
SAMMATTI.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallintooikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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