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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

13. syyskuuta 2021 klo 18.00 – 18.32

Paikka

Seurakuntakeskus, Kausala

Läsnä

Ikonen Veikko
Aalto Lilli
Alatalo Liisa
Jaakola Pasi
Jaakola Sanna
Kausalainen Marja
Lehtinen Esa
Lonka Hannu
Matilainen Päivi
Metsäpelto Eila
Mikkola Timo
Niinipuu Maria
Pasila Olli
Pasonen Jarno
Pethman Raili
Similä Pauli
Söderholm Merja
Viitala Leena
Väinölä Hannu
Mäenpää Iiris

Lisäksi

Pelkonen Mikko, kirkkoherra
Meos Kairi, Azalea Maisemasuunnittelu Oy, klo 18.15 – 18.32

Poissa

Leino Eira
Nuutinen Harri
Saarelma Markku

puheenjohtaja
varsinainen jäsen
varajäsen
varsinainen jäsen
varajäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen, varapuheenjohtaja
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varajäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
sihteeri, talouspäällikkö

varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
28 §
Kokous aloitetaan kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella, jossa veisattiin virsi 384:1 ja 4, minkä
jälkeen kokous julistettiin alkaneeksi.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
29 §
Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 6.9.2021 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen.
Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 7.9. – 13.9.2021. Kokouksesta on
lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 9.9.2021.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Todetaan läsnä olevat valtuutetut nimenhuudolla sekä mahdolliset valtuutettujen esittämät
esteellisyydet ja päätetään varavaltuutettujen kutsumisesta kokousasioiden käsittelyyn. Todetaan
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KV päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla.
Läsnä oli 16 varsinaista valtuutettua ja 3 varavaltuutettu, yhteensä 19 valtuutettua.
Valtuutettu Pasila kyseenalaisti kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden, koska kokousasiakirjojen liitteet eivät olleet saapuneet valtuutetuille ajoissa, jotta niihin olisi ehtinyt perehtyä
kunnolla ja ehdotti uudeksi kokouspäiväksi 27.9.2021. Pasila ehdotti myös kokouksen jatkamista
iltakouluna, jotta paikalle kutsuttua asiantuntijaa voitaisiin kuulla. Pasila teki ehdotuksen kokouksen
keskeyttämisestä laillisuus ja päätösvaltaisuus näkökohdin. Pasilan ehdotusta kannatti valtuutetut
Similä ja Aalto.
Syynä viivästykseen oli postin kulun hitaus. Kokouskutsu ja asialista oli lähetetty valtuutetuille ma
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6.9.2021. Esityslista liitteineen ti 7.9.2021, koska maanantaina 6.9.2021 illalla oli kirkkoneuvoston
kokous, jossa osa asioista vasta valmisteltiin.
Sihteeri luki voimassaolevasta kirkkovaltuuston työjärjestyksestä 3 § … Kun nimenhuuto on
toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 8 §
…Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä,
toimitettava valtuutetuille vähintään viisi päivää ennen valtuuston kokousta.
Sihteeri totesi, että kokous on laillisesti koollekutsuttu, kun kutsu asialuetteloineen on lähetetty
kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidetty seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Valtuutettu Metsäpelto ehdotti, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Valtuutettu Lehtinen
kannatti Metsäpellon ehdotusta.
Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun ehdotuksen (kokous ei ole laillinen
eikä päätösvaltainen) joka poikkesi pohjaehdotuksesta ja toisen kannatetun ehdotuksen (kokous
on laillinen ja päätösvaltainen). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tarpeelliseksi.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Eila Metsäpelto ja Esa Lehtinen. Hyväksyttiin äänestystavaksi julkinen
nimenhuuto äänestys. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysohjeen: Kirkkoneuvoston
päätösehdotusta ja Metsäpellon ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Pasilan ehdotusta
kannattavat äänestävät ei.
Valtuutetut Jaakola P, Kausalainen, Lehtinen, Metsäpelto, Mikkola, Pasonen, Jaakola S ja
Söderholm äänestivät jaa ja valtuutetut Aalto, Ikonen, Lonka, Matilainen, Niinipuu, Pasila,
Pethman, Similä, Viitala, Väinölä ja Alatalo äänestivät ei. Äänet laskettiin. Puheenjohtaja ilmoitti
äänestyksen tuloksen jaa ääniä 8 kpl ja ei ääniä 11 kappaletta. Ääniä annettiin yhteensä 19 kpl.
Puheenjohtaja totesi ehdotuksen: Kokous ei ole laillinen eikä päätösvaltainen voittaneen.
Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen kokoontua uudelleen 27.9.2021 klo 18 käsittelemään
asioita.
Muutoksenhaku: Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa
hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
30 §
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja julisti kokouksen päättyneeksi.

Veikko Ikonen
puheenjohtaja

Iiris Mäenpää
sihteeri

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.9. - 19.10.2021.

Mikko Pelkonen, kirkkoherra
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Kokouspäivämäärä/pykälä
13.9.2021 § 30

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: 28,29 ja 30
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon
sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

2.

Hankintaa koskevista 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).
Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

3.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
3 VALITUSOSOITUS
VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA
3 a Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Kanthin katu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 – 16.15
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 ja yhteystiedot:
• Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli
Telekopio: (015) 321 6016
Sähköposti: mikkeli.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 ajankohtana
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.
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4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN 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
– vaatimuksen 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 päätöksen 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 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €,
jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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