LOPEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Kokousaika:
Kokouspaikka:

ASIALISTA/KOKOUSKUTSU
Nro 10/2016

sivu 1

Ke 12.10.2016 klo 18.00
Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Asialuettelo
131§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus
132§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
133§ Pöytäkirjantarkastajat
134§ Työjärjestyksen hyväksyminen
135§ Kirkkoneuvoston päätöstä §128 / 13.9.2016 koskevat oikaisuvaatimukset
136§ Päätöksen §128 / 13.9.2016 toimeenpano
137§ Muut asiat
138§ Kokouksen päätös

Lopella 4.10.2016

Tuomas Hynynen, puheenjohtaja

Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 4.10.2016
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 14.10.-13.11.2016 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 4.-13.11.2016

Pirjo Kuuluvainen
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Allekirjoitus

Tuomas Hynynen
puheenjohtaja

Pirjo Kuuluvainen
sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus
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Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Johanna Siivonen
Sakari Vuorinen
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä

Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 10/2016 12.10.2016
131§

Sivu 3/6

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden Psalmista 145.

132§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: todettiin.

133§

Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Johanna Siivonen ja Sakari Vuorinen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

134§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

135§

Kirkkoneuvoston päätöstä §128 / 13.9.2016 koskevat oikaisuvaatimukset
[henkilöstöasiaan tehty muutoksenhaku, ei internettiin]
Kirkkoneuvosto päätti, että se ei oikaise päätöstä §128/13.9.2016

136§

Päätöksen §128 / 13.9.2016 toimeenpano
Kirkkoneuvosto käsittelee edellisessä pykälässä päätökseen §128 / 13.9.2016 liittyviä
oikaisuvaatimuksia. Oikaisuvaatimuksen nojalla tehtyyn päätökseen voidaan tehdä
kirkollisvalitus, jolloin asian käsittely jatkuu Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.
[…]
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että päätös §128 / 13.9.2016 voidaan […]
Hallintolain 49f § perusteella panna täytäntöön jo ennen kuin se saa lainvoiman.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Muut asiat
ei ollut muita asioita.

138§

Kokouksen päätös
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Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista (Liite 138a) ja
muutoksenhakuohjeet (liite 138b) ja päätti kokouksen klo 20.19.

Liite 138a
KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN
ARVIOINNISTA
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin.
Kirkkojärjestys 23: 3§
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja
otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka
käsittelee asiaa ensimmäisenä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä
lapsivaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Muut asiat
Kokouksen päätös

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia. Nämä lapsivaikutukset on arvioitu jo
§128/13.9.2016 valmistelussa.
135§
136§

Kirkkoneuvoston päätöstä §128 / 13.9.2016 koskevat oikaisuvaatimukset
Päätöksen §128 / 13.9.2016 toimeenpano

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 138b
Kokouspäivämäärä
12.10.2016

Pöytäkirjan pykälä
§138

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n
1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa
koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 130-134, 136-138
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: xxx
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Kirkkolaki 24 luvun 14 § johtuva valituskielto
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät: -

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
Valitusviranhakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
omainen ja
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä
valitusaika
kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Asiakaspalvelu avoinna: ma-pe 8.00-16.15
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Asiakaspalvelu: 029 56 42210
Telekopio: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälä 135
Valituskirjelmä

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Oikeudenkäyntimaksu

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.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa jollei lain 6 tai
7 §:stä muuta johdu.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

