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Puheenjohtaja
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LAILLISUUS
JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

___________________________
Martti Puontila
___________________________
Marja-Liisa Erkinantti

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Pykälät: 109 - 122
PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
Paikka ja aika

Torniossa _____._____/_______

Allekirjoitukset
_____________________________ _______________________________
Toivo Höynälä
Sari Juntura

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Paikka ja aika
Tornion kirkkoherranvirasto
Parasniementie 115, 95450 TORNIO
Ma 22.08.2016 – ti 20.09.2016 klo 9.00 – 15.00
Todistaa

Pöytäkirjan otteet
oikeaksi todistaa

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 2(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
109 § Kokouksen avaus
110 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
111 § Käsiteltävät asiat
112 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
113 § Ei julkinen
114 § Ei julkinen
115 § Kanttorin viransijainen
116 § Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Urho Salmela
117 § Talousarvion toteutuminen 1.1.2016 – 30.6.2016
118 § Tiedoksi
119 § Parasniemen toimitilojen siivous / Sopimuksen jatkaminen TKT Siivouspalvelu Ky:n
kanssa
120 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
121 § Kokouksen päättäminen
122 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 3(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

109 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Martti Puontila pitää alkuhartauden, toteaa läsnäolijat ja avaa kokouksen.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 18.00.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 4(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

110 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
KJ 9:1 Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä
sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on
kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 5: Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi
päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kokouksesta on postitettu ti 09. elokuuta 2016 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille
tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu
asialuetteloineen.

PUHEENJOHTAJA:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
KIRKKONEUVOSTO:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 5(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

111 §

Käsiteltävät asiat
109 § Kokouksen avaus
110 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
111 § Käsiteltävät asiat
112 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
113 § Ei julkinen
114 § Ei julkinen
115 § Kanttorin viransijainen
116 § Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Urho Salmela
117 § Talousarvion toteutuminen 1.1.2016 – 30.6.2016
118 § Tiedoksi
119 § Parasniemen toimitilojen siivous / Sopimuksen jatkaminen TKT Siivouspalvelu Ky:n
kanssa
120 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
121 § Kokouksen päättäminen
122 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Parasniemen toimitilojen siivous (119 §) hyväksyttiin ylimääräisenä asiana.
Muista osin hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 6(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

112 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2. luku 9 § 3. mom.:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Toivo Höynälä ja Sari Juntura.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Toivo Höynälä ja Sari Juntura.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 7(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

113 §

Ei julkinen

114 §

Ei julkinen

115 §

Kanttorin viransijainen
Vakinaisen kanttorinviranhaltijan jäädessä lomalle 05.09. – 25.09.2016 ja opintovapaalle
26.09.2016 – 30.04.2017 tarvitaan seurakuntaan kanttorin viransijainen.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että valitaan viransijainen ajalle 05.09.2016 – 30.4.2017.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti valita kanttori Katja Herojan kanttorin viransijaiseksi ajalle 5.9.2016 –
30.4.2017.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 8(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

116 §

Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Urho Salmela
KIRKKONEUVOSTO 16.08.2016 § 116:
Urho Salmela anoo kirjeellä 22.6.2016 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.1.2017
ja päättyen 31.12.2047. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2016. Anomuksen on allekirjoittanut
Urho Salmelan edunvalvoja Raija Salmela.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 10 Putaan kaupunginosassa, korttelissa 33, tontti nro 3.
Kiinteistötunnus on 851-010-33-3. Tontin koko on 1271,6 m2.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Miukin ja Putaan tonttien vuokraksi 0,90 €
/m2.
Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisissa.

LIITTEET:
VIITE:

Anomus, vuokrasopimus, kartta (Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2) ja kiinteistöpäällikkö Martti
Kerimaan laatima katselmus tontista
Lapin maistraatin päätös edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisesta 5.6.2015
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Urho Salmelalle jatketaan vuokrasopimusta Putaan kaupunginosassa, korttelissa
33, tontti nro 3. Kiinteistötunnus on 851-010-33-3 seuraavin ehdoin;
- vuokra-aika on 30 vuotta
- vuokra on 0,90 €/ m2/ vuosi
- tontin koko 1271,6 m2
- uusi perusvuokra on 1144,44 €/vuosi, 1.1.2017 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2015 pistearvoon 1906.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on 22.6.2016 suorittanut tontilla ympäristökatselmuksen.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden
tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Todistus toimitettu 29.7.2016
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto hyväksyi tontin vuokrauksen jatkamisen ja esittää edelleen kirkkovaltuuston
kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 9(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

117 §

Talousarvion toteutuminen 1.1.2016 – 30.6.2016

LIITTEET:

tuloslaskelma
rahoituslaskelma
tase
investoinnit
verotulot 06/2016
Tuloslaskelman toteutuma:
Toimintatuotot 267.072 €, toteutunut 54 %
Toimintakulut 1.880.671 €, toteutunut 45 %
Toimintakate - 1.613.560 €, toteutunut 44 %
Kirkollisverotulot 2.213.906 €, toteutunut 58 %.
Yhteisöverot 64.050 €, tilityksiä saatu aikaisemmilta vuosilta
Valtionrahoitus 218.256 €, toteutunut 50,05 %
Verotulot yhteensä 2.496.212 €, toteutunut 58,24 %.
Vuosikate on 722.847 €.
Tilikauden ylijäämä 617.535 €.
Investointimenot 3.932 €.
Rahoituslaskelma
Kassavarojen muutos on -785.038 €.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Liitteenä ovat toteutumat ajalta 1.1.2016 − 30.6.2016.
Kirkkoneuvosto merkitsee talousarvion toteutumavertailut, tuloslaskelman, rahoituslaskelman,
taseen ja verotulot tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 10(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

118 §

Tiedoksi
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
Talouspäällikön päätös 32/2016: Myönnetään lupa Jari Kankaan hautamuistomerkin
siirtämiseen vanhempiensa Aimo ja Anja Kankaan hautamuistomerkin viereen. Jari Kankaan
muistomerkki sijaitsee Suensaaren hautausmaalla osastossa 9 sijalla numero 290. Omaiset
ovat samalla luovuttaneet Jari Kankaan haudan Tornion seurakunnalle. Aimo ja Anja Kankaan
hautamuistomerkki sijaitsee Parasniemen hautausmaalla osastolla K1, rivi numero 4 ja sijat 2-3.
Hautausmaan hoitaja Risto Bomström on tarkistanut, ettei ole estettä hautamuistomerkin
siirtämiselle.
Talouspäällikön päätös 33/2016: Myönnetään lupa Alapekkala (Naimi, Elviira ja Helmi)
hautamuistomerkin poistamiseen Parasniemen hautausmaalta. Kivi sijaitsee osastossa 6, hauta
nro 208. Hautapaikka siirtyy Petri Annalan nimiin. Hautapaikan luovutusasiakirjan ovat
allekirjoittaneet Keijo Annala, Sirpa Siponen, Arja Annala, Eija Lohiniva ja Teuvo Annala.
Hautausmaanhoitaja Risto Bomström on tarkistanut asian 21.6.2016 ja todennut ettei kiven
poistamiseen ole estettä.
Talouspäällikön päätös 34/2016: Myönnetään lupa Öfverberg Mauno Akseli ja Helga Katariina
hautamuistomerkin poistamiseen Parasniemen hautausmaalta, osasto 7 hauta nro 103.
Haudalle tullaan asentamaan uusi hautakivi, johon lisätään em. nimien lisäksi Hannu Henrikki.
Hautausmaanhoitaja Risto Bomström on 7.7.2016 tarkistanut, ettei ole estettä hautakiven
poistoon.
Talouspäällikön päätös 35/2016: Tehty siivoussopimus TKT siivouspalvelu Ky:n kanssa
Parasniemen toimitilojen siivouksesta ajalle 14.8.2016 - 14.8.2017. Sopimus tehty ehdollisena,
mikäli kirkkoneuvosto ei hyväksy sopimusta.
Muut asiat:
1. Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät 15.10.2016 Kemissä.

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi ja hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin. ja hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 11(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

119 §

Parasniemen toimitilojen siivous / Sopimuksen jatkaminen TKT
Siivouspalvelu Ky:n kanssa
KIRKKONEUVOSTO 10.6.2015 § 103:

Parasniemen toimitilojen siivous
Eila Lahdenperä jää eläkkeelle 1.8.2015. Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt
tarjouksia (27.2.2015) Parasniemen toimitilojen (seurakuntatalo, kirkkoherranvirasto ja pappila)
ylläpitosiivouksesta ja yksittäisistä perussiivouksista/osittaisista ylläpitosiivouksista. Työt
suoritetaan 1.8.2015 - 6.8.2016 välisenä aikana. Kesän aikana Parasniemen toimitiloja siivoaa
seurakunnan oma siivooja Katja Kärki.
Tarjouksia pyydettiin kymmeneltä (10) eri siivousyritykseltä. Todettiin, että määräaikaan
17.3.2015 klo 16.00 mennessä tarjouksia oli tullut neljä (4) kpl. Todettiin, että tarjoukset olivat
tarjouspyynnön mukaiset.
Halvimman tarjouksen on jättänyt TKT Siivouspalvelut Ky hinnalla 13.954,00 € + alv 3.350 €
Summa yhteensä 17.304,00 €.
Liitteenä siivoustarjousten avauspöytäkirja ja kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaan lähettämä
tarjouspyyntö.
Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy TKT Siivouspalvelu Ky:n jättämän siivoustarjouksen, niin
siivoussopimus tullaan tekemään määräaikaisena ja katsotaan sitten elokuussa 2016,
jatketaanko siivoussopimusta vai ei.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy TKT Siivouspalvelu Ky:n tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksytään TKT Siivouspalvelu KY.n tarjous.
KIRKKONEUVOSTO 16.8.2016 § 119:
Siivoussopimus TKT Siivouspalvelu Ky:n kanssa on päättynyt 14.8.2016. Uusi sopimus on
tarkoitus tehdä ajalle 14.8.2016 - 14.8.2017. Hinta ei ole muuttunut ja palvelun sisältö sama
kuin ennen.
VIITTEET:

Siivouspalvelusopimus, liite sopimukseen, maksuerätaulukko, palvelukuvaus

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Siivoussopimus on tehty ehdollisena ajalle 14.8.2016 - 14.8.2017. Mikäli kirkkoneuvosto ei
hyväksy sopimusta, sopimus raukeaa.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 12(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 13(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

120 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ti 16.08.2016 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, Parasniementie 115, 95450 Tornio.
Ma 22.08.2016 – ti 20.09.2016 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Parasniemen kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ti 16.08.2016 –
ti 20.09.2016 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 14(18)

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

121 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pitää iltahartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 ja piti iltahartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Sivu 15(18)

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Tiistai 16.08.2016 klo 18.00 – 19.45
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

122 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

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: 116 § (valmistelua), 117 § (tiedoksi)
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: 113-115 §:t, 118 §, 119 §
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
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:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Tornion kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Parasniementie 115, 95450 Tornio
”
016-442 117
tornion.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: 113-115 §:t, 118 §, 119 §
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1
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yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi
tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
TORNION KIRKKONEUVOSTO
Käyntiosoite: Parasniementie 115, 95450 Tornio
Postiosoite: ”
Telekopio:
016-442 117
Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää
postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 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 siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön
hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin (vaihde):
Telekopio:
Sähköposti:

Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu
PL 189, 90101 Oulu
029 56 42800 (klo 8.00 – 16.15)
029 56 42841
oulu.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 109-112 §:t ja 120-122 §:t
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Valitusaika
30 päivää

Ojakatu 1, 90100 Oulu
PL 189, 90101 Oulu
08-5358 533
oulu.tuomiokapituli@evl.fi

 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen, pöytäkirjan pykälät:
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon
asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). 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 siitä, että 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 yhteystiedot:

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio:
010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
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.

Valituskirjelmä

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
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ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– 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.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista
hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan
saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen
kynnysarvon.
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.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2 000 euroa, jollei lain 5,7 tai 8 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

