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Keskiviikko 26.10.2016 klo 16.30 – 22.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
Ennen varsinaisen kokouksen alkamista paikalle oli kutsuttu Tornion kaupungin edustajat Timo
Nousiainen ja Markus Kannala esittelemään Luokkalankadun (nk. Tehokaasualue) kaavoitus-,
käyttö ym. suunnitelmia.
Paikalle oli kutsuttu myös arkkitehti Ilpo Väisänen esittelemään Alatornion kirkon portaiden
korjaamiseen ja Tornion kirkon ikkunaremonttiin liittyviä suunnitelmia.

142 § Kokouksen avaus
143 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
144 § Käsiteltävät asiat
145 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
146 § Nuorisotyöntekijä nuorisotyöhön
147 § Sairaalateologin palkkaaminen
148 § Hautojen kesähoito hinnasto
149 § Anomus Partiolippukunta Pohjan Tytöt ja Sissit ry:ltä 100-vuotis juhlan tukemiseen
150 § Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmat
151 § Hautapaikan haltijahakemus / Salmi
152 § Hautapaikan luovutus / Huhta
153 § Kirkkoherranvaalin tulos
154 § Koulutussuunnitelma vuodelle 2017
155 § / Ei julkinen
156 § / Ei julkinen
157 § / Ei julkinen
158 § Lähetystyön vetoomus
159 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
160 § Kokouksen päättäminen
161 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

142 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja vt. kirkkoherra Tero Saapunki pitää alkuhartauden, toteaa läsnäolijat ja avaa
kokouksen.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi varsinaisen kokouksen klo 18.25.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

143 §

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 ke 19. lokakuuta 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:
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144 §

Käsiteltävät asiat
142 § Kokouksen avaus
143 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
144 § Käsiteltävät asiat
145 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
146 § Nuorisotyöntekijä nuorisotyöhön
147 § Sairaalateologin palkkaaminen
148 § Hautojen kesähoito hinnasto
149 § Anomus Partiolippukunta Pohjan Tytöt ja Sissit ry:ltä 100-vuotis juhlan tukemiseen
150 § Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmat
151 § Hautapaikan haltijahakemus / Salmi
152 § Hautapaikan luovutus / Huhta
153 § Kirkkoherranvaalin tulos
154 § Koulutussuunnitelma vuodelle 2017
155 § Ei julkinen
156 § / Ei julkinen
157 § / Ei julkinen
158 § Lähetystyön vetoomus
159 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
160 § Kokouksen päättäminen
161 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Lisäasioina päätettiin ottaa käsittelyyn 156 – 158 §:t.
156 § päätettiin käsitellä heti 145 §:n jälkeen. Muilta osin edettiin esityslistan mukaisesti.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

145 §

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 Reijo Naalisvaara ja Reino Vähä.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Naalisvaara ja Reino Vähä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

146 §

Nuorisotyöntekijä nuorisotyöhön vuodelle 2017
Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen 9.12.2015 § 228 palkata nuorisotyöhön kokoaikaisen
työntekijän ajalle 1.1. - 30.11.2016. Kirkkoherra on jatkanut työsopimusta 31.12.2016 asti.
Nuorisotyöntekijöiden lähiesimies Tuuli Kapraali esittää kirkkoneuvostolle, että talousarvioon
varattaisiin 100 % määräraha nuoristotoimelle nuorisotyöntekijä Lea Alioravaisen palkkakuluja
varten. Varautuakseen siihen, että nuorisotoimessa osa-kuntoutustuella olevan henkilön
työpanos vuonna 2017 on 50 % tai 0 % niin palkataan nuorisotyöntekijä 100 % työajalle.
Osa-kuntoutustuella oleva nuorisotyöntekijä tekee vain 50 % työaikaa, joten palkkakulut hänen
osaltaan on myös 50 %. Jos nuorisotyöntekijä palkattaisiin 100 % työajalle niin rahallisesti
palkkoihin pitäisi varata 17.000 euroa lisää.
Kokoaikaista työpanosta kaivataan niin nuoriso- kuin rippikoulutyössäkin - erityisesti
rippikoulutyössä, jossa rippileireillä tarvitaan työntekijän täysipainoista osallistumista.
Keväältä 2015 on kokemus, että on ollut vaikea saada sijaista lyhyelle aikaa 50 %:seen virkaan.
Lea Alioravainen on pätevä nuorisotyönohjaaja, joka on perehdytetty työhönsä. Hän on hoitanut
työnsä oikein hyvin. Näistä syistä olisi seurakunnan edun mukaista, että Lea voisi jatkaa
tehtävässään kokonaisella työajalla.

LIITE:

Esitys kirkkoneuvostolle

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti, että talousarvioon varataan kyseisen nuorisotyönohjaajan 100 %:sen
palkan lisäksi 50 %:nen nuorisotyönohjaajan palkka vuoden 2017 loppuun saakka.
Työsopimus nuorisotyönohjaaja Lea Alioravaisen kanssa tehdään elokuun 2017 loppuun
saakka, jolloin tarkistetaan uudelleen lisätyövoiman tarve.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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147 §

Yhteisen sairaalateologin palkkaaminen
Kemi-Tornion Rovastikunnan kokouksessa 14.9.2016 esitettiin, että Rovastikunnan seurakunnat
palkkaisivat yhteisen sairaalateologin. Useimmat seurakunnat kannattivat ajatusta. Nykyinen
sairaalateologi Lilli Alapiessa on jäämässä eläkkeelle 1.9.2017. Kemin seurakunta on maksanut
kaikki sairaalateologin palkkakulut vuoden 2010 jälkeen. Aikaisemmin myös Tornion seurakunta
osallistui kustannuksiin 20 %:in osuudella, jonka Kemin seurakunta laskutti Torniolta tilivuoden
päätyttyä vuosittain.
Seurakunnista Keminmaa, Simo, Tervola, Ylitornio, Kemi ja Tornio olisivat lähdössä mukaan
yhteisen sairaalateologin palkkaamiseen. Sairaalateologin palkkakustannukset jakaantuisivat
seurakunnille jäsenmäärän perusteella. Tornion osuus palkkakustannuksista tulisi olemaan noin
13.000 euroa vuodessa. Sopimus olisi voimassa toistaiseksi.

LIITE:

Sairaalateologin palkkakustannukset seurakunnittain (Rovastikunta)

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakunta lähtee mukaan yhteisen sairaalateologin palkkaamiseen
yhdessä muiden Rovastikunnan seurakuntien kanssa.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto edellyttää, että Tornion srk:n osuus palkkasummasta ei nouse mikäli joku
seurakunnista päättää vetäytyä yhteistyöstä.
Kirkkoneuvosto edellyttää myös, että sairaalateologi toimii myös muissa alueen hoitolaitoksissa
eikä pelkästään Kemissä Länsi-Pohjan keskussairaalassa.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

148 §

Hautojen kesähoitojen hinnat
Kirkkoneuvosto on 18.5.2010 §:ssä 55 päättänyt, että hautapaikan haltijalle annetaan
mahdollisuus tehdä seurakunnan kanssa kesähoitosopimus 1.6.2011 alkaen kaikilla
seurakunnan hautausmailla. Hoidon hinta riippuu hoidettavien hautasijojen ja kukkien
määrästä. Hoitokausi alkaa kesäkuun toiselta viikolta ja loppuu viimeistään 20. pvä syyskuuta.
Hautojen kesähoitojen hintoja on nostettu viimeksi vuonna 2014. Tarkoituksena olisi nostaa
hoitohautojen hintoja kesällä 2017 3 %. Asiakkaille lähetetyssä kirjeessä sanotaan, että
hoitokausi loppuu viimeistään 20. pvä syyskuuta. Hautausmailla työskentelevien työnjohtajien
ns. etunaisten mielestä 20. pvä syyskuuta on liian myöhäinen ajankohta. Ruusut on nostettu
maasta jo 15.päivään mennessä.
Seurakunnalta voi tilata kolmenlaisia (3) hautojen hoitoja.
1. Perushoito ja omaisten istuttamien kukkien hoito. Perushoito sisältää:
- nurmikon lannoitus tarvittaessa
- ruohonleikkuu joka viikko kesä-heinäkuussa ja joka toinen viikko elo-syyskuussa
- haudan siistiminen tarvittaessa viikoittain
- huonon nurmikon paikkauskylvö
- hiekkahaudan puhdistus kerran viikossa
- kesäkukkien kasvualustan muokkaus, maanparannus, mullan lisäys/vaihto ja lannoitus
- vanhojen kukkien nyppiminen/leikkaus ja lehtien poistaminen, kastelu
- kukkien kastelu joka toinen päivä kuivana aikana.
Perushoidon lisäksi hoidetaan omaisten istuttamat kukat. Omaiset huolehtivat tarvittaessa
kukkien vaihdon.
2. Perushoito ja seurakunnalta ostetut kukat
Perushoidon lisäksi hoidetaan seurakunnan haudalle istuttamat kukat. Omaiset valitsevat kukat
seurakunnan kesäkukka hinnastosta. Kukissa on takuu, joten kesän aikana huonoksi menevät
kukat vaihdetaan uusiin (homevaurio).
3. Kukkien kastelu
Ei sisällä perushoitoa eikä kukkien hoitoa, ainoastaan omaisten ostamien kukkien kastelu.
Perushoito ja omaisten istuttamien kukkien hoito
Kesähoitosopimusten tekemistä varten kirkkoneuvoston tulee päättää haudan hoitomaksut.
Hintaan vaikuttaa mitä palveluja halutaan ostaa seurakunnalta ja kuinka suuresta haudasta on
kysymys.
Seurakunnalta voi ostaa haudan hoitoon kuuluvan koko paketin, johon kuuluu kukka, istutus,
lannoitus, kukkien hoito, kastelu ja haudan puhdistus. Tai pelkän hoidon, jolloin kukat on
istuttanut omainen. Yhtenä vaihtoehtona on vain pelkkä kastelu, jolloin omainen käy
puhdistamassa haudan.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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Aika
Paikka
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PYKÄLÄ
Hautojen kesähoitojen hintoja on nostettu viimeksi vuonna 2014. Tarkoituksena olisi nostaa
hoitohautojen hintoja kesällä 2017 3 %.

Perushoito ja omaisten istuttamien kukkien hoito
Arkkuhautapaikka 1 m * 2,5 m
1. h-sija

2. h-sija

3. h-sija

4. h-sija

5. h-sija

6. h-sija

Hinta 2016

75,19 €

85,93 €

96,67 €

107,41 €

118,16 €

128,90 €

Hinta 2017

77,45 €

88,51 €

99,57 €

110,63 €

121,70 €

132,77 €

Uurnahautapaikka 1 m * 1,15 m

Hinta 2016

43,26 €

Hinta 2017

44,56 €

Perushoito ja seurakunnalta ostetut kukat.
Arkkuhautapaikka 1 m * 2,5 m

1. h-sija

2. h-sija

3. h-sija

4. h-sija

5. h-sija

6. h-sija

Hinta 2016

86,52 €

97,34 € 108,00 € 118,87 € 129,78 € 140,60 €

Hinta 2017

89,12 € 100,26 € 111,24 € 122,44 € 133,67 € 144,82 €

Uurnahautapaikka 1 m * 1,15 m
Hinta 2016

53,56 €

Hinta 2017

55,17 €
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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Kukkien kastelu
1. h-sija

2. h-sija

3. h-sija

4. h-sija

5. h-sija

6. h-sija

Hinta 2016

43,00 €

43,00 €

43,00 €

43,00 €

43,00 €

43,00 €

Hinta 2017

44,29 €

44,29 €

44,29 €

44,29 €

44,29 €

44,29 €

LIITE:

Hautojen kesähoitohinnasto

TALOUSPÄÄLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy uudet hautojen kesähoitohinnat ja päättää muuttaa
kesähoidon loppumaan viimeistään syyskuun 15. pvä.
KIRKKONEUVOSTO:

Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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149 §

Anomus Partiolippukunta Pohjan Tytöt ja Sissit ry:ltä 100-vuotis juhlan
tukemiseen
Partiolippukunta Pohjan Tytöt ja Sissit ry anoo avustusta 100-vuotisjuhlansa lounaan ja
kahvituksen kuluihin. Tornion seurakunta on ollut tukemassa yhdistyksen 70-vuotis ja 80-vuotis
juhlia.
Yhdistys on pyytänyt tarjouksen paikalliselta pitopalvelulta juhlan ruokailusta. Kustannusarvio
on 1.320 euroa. Oman osuutensa kustannuksista yhdistys hoitaa talkoilemalla lippukunnan
vanhempien kanssa tarjoilut ja siivoukset.

LIITE:

Anomus ja ohjelma

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että seurakunta osallistuu kuluihin 660 eurolla.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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150 §

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmat
KIRKKONEUVOSTO 29.3.2016 § 51:
Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan saatiin verotuloja yhteensä 4.412.659 euroa. Lisäystä
vuoden 2014 verotuloihin oli 127.143 euroa (2,97 %).
Kirkollisverojen osuus oli 4.041.727 euroa (v. 2014 3.943.363 euroa). Lisäystä vuoden 2014
kirkollisveroon 98.364 euroa (2,49 %).
Yhteisöverotuloja saatiin 370.932 (v. 2014 342.153 euroa). Kasvua 28.779 euroa vuoteen 2014
(8,4 %).
Toimintatuotot olivat 554.154 euroa. Toimintatuottoja oli budjetoitu 569.835. Toimintatuotoilla
katettiin 13,64 % toimintakuluista. Toimintakate oli -3.508.622 euroa.
Vuosikate oli 647.593 euroa ja se riittää hyvin suunnitelman mukaisiin poistoihin, jotka ovat
263.194 euroa. Vuosikate nousi 179.676 euroa vuodesta 2014 (38,4 %).
Raamiesityksen pohjana on vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvio.
Toimintatuottoja arvioidaan saatavan 570.000 euroa vuonna 2017 ja toimintakuluarvio on
-4.160.000 euroa. Toimintakatearvio on -3.590.000 euroa.
Arvio vuoden 2017 kirkollisverojen tuloksi on 4.000.000 euroa. Kirkollisverojen tulokertymää on
talouden taantuman, paikkakunnan työllisyystilanteen ja kirkosta eroamisten vuoksi vaikea
ennustaa.
Valtion rahoituksen osuuden oletetaan vuonna 2017 olevan 440.000 euroa.
Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta on lakannut vuoden 2015 lopussa. Silloin
yhteisöveroa tilitettiin seurakunnille yritysten määrän mukaan.
Vuoden 2016 alussa on astunut voimaan laki valtionrahoituksesta kirkolle eräisiin
yhteiskunnallisiin tehtäviin (hautaustoimi, väestökirjanpito, kulttuurihistoriallisesti merkittävien
rakennusten ylläpito). Tällä hetkellä rahaa jaetaan kuntien asukasluvun mukaan.
Valtiovarainministeriön 5.2.2016 julkaisemassa Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportissa ennustetaan vuoden 2017 talouskasvuksi 1,2 %. Vaatimattoman kasvun
taustalla on kokonaisuudessaan kotimainen kysyntä.
Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä pitkittyneen matalasuhdanteen sekä talouden
rakenteellisten ongelmien vuoksi.

LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2017 / TA-esitykset 2016
jatkuu…
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TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän talousarvion raamiehdotuksen hyväksymistä. Esitys pohjautuu 4.440.000 euron
verotuloarvioon. Luvut ovat suuntaa antavia ja täsmentyvät syksyllä talousarvion laadinnan
yhteydessä.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 13.04.2016 § 22:
LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2017 / TA-esitykset 2016

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KIRKKONEUVOSTO 26.10.2016 § 150:
Talousarvioesitykset on pyydetty jättämään taloustoimistoon 23.9.2016 mennessä.
Verohallinnolta on saatu ennakkotiedot (3.10.2016) vuoden 2015 lopullisista verotuloista.
Saadun tiedon mukaan henkilöasiakkaiden ansioverotulot ovat vähentyneet 1,3 % edelliseen
vuoteen verrattuna.
Ennakkotiedon 3.10.2016 mukaan verovuoden 2015 maksuunpanotilityksessä veron
takaisinperintä on 354.888 €. Ennakonpalautukset vähennetään marraskuussa tilitettävästä
kertymästä. (Vuoden 2014 takaisinperinnän summa oli 301.743 €.)
Kirkollisvero vuodelle 2017
Veroperusteiden muutokset ja talouden vaisu tila heikentävät kirkollisverotilityksiä. Vuodeksi
2017 on tulossa useita kirkollisveron määrään vaikuttavia muutoksia. Verovähennyksiä
korotetaan ja työeläkemaksujen siirto palkansaajille lisää verovähennystä. Samaan aikaan
julkisen sektorin lomarahoista jätetään maksamatta 30 prosenttia, joka entisestään vähentää
verotettavaa tuloa. Palkkoihin ei tule korotuksia. Näiden syiden perusteella vuodeksi 2017
kirkollisvero alenisi noin viisi prosenttia vuoden 2015 ja noin kolme prosenttia vuoden 2016
kirkollisverotilityksistä.
Kirjanpidon vuonna 2015 saatiin kirkollisverotuloja 4.041.727 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon on arvioitu verotulojen vähenevän 4 % vuoden 2015 verotuloista. Näin laskettuna
arvioitu kirkollisverojen määrä Tornion seurakunnassa 3.880.000 euroa.
Valtionrahoitus
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli
voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta.
Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion
talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat
jatkuu…
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hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja
irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114,5
miljoonaa euroa vuonna 2017.
Marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle esitetään, että 114,5 miljoonan euron
valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2017 viisi miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa Kirjurin ylläpito- ja
kehitystyöhön sekä 107,5 miljoonaa euroa seurakunnille kunnan jäsen- jakoperusteen mukaan
31.12.2015 tilanteen mukaisesti. Tornion seurakunnan osuus valtion rahoituksesta on vuonna
2017 434.893 euroa (vuonna 2016 summa oli 436.506,00 euroa)
Osuus yhteisöveron tuotosta
Tuloverolaista ja verontilityslaista on vuoden 2016 alusta lukien poistettu maininnat
seurakunnille tilitettävästä yhteisöveron tuotto-osuudesta. Verovuodelle 2015 ja sitä
aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveroja tilitetään seurakunnille vielä vuosina 2016 ja
2017; verohallinnolta saadun tiedon mukaan viimeiset erät lokakuussa 2017. Tuloarvion
budjetoinnissa on otettava huomioon, että vuonna 2017 seurakunnille tilitettävät
yhteisöveromäärät ovat enää vähäisiä.
Henkilöstökulut
Vuoden 2017 talousarvioon on otettu määrärahat 45 vakituiselle viran- ja toimenhaltijalle;
 papit 7
 kanttorit 3
 diakoniatyöntekijät 6
 perhetyöntekijä 1
 nuorisotyöntekijät 5
 lastenohjaajat 9
 toimistotyöntekijät 6
 hautausmaatyöntekijät 3
 seurakuntamestarit 3
 kiinteistöpäällikkö 1
 siivoojat 1
Lisäksi on otettu määrärahat sijaisille ja määräaikaisille työntekijöille;
 taloushallintoon (1 henkilö 5 kk) (toimistotyöntekijä)
 toimistotyöntekijä (1 henkilö koko vuosi 2017) (kirkkoherranvirasto)
 nuorisotyöntekijä (1 henkilö 100% vuosi 2017) (palkkakulu otettu jo huomioon mutta
jos neuvosto ei hyväksy anomusta, palkkakulu poistetaan)
 kiinteistötyöhön (2 henkilöä koko vuosi 2017) (2 siivoojaa)
 hautakirjanpito (1 henkilö 4 kk) (toimistotyöntekijä)
Kiinteistöjen korjausesitykset
Kiinteistöjen käyttötalouden korjausesityksiä on vuoden 2017 talousarviossa yhteensä 52.478
euroa. (esityslistan liitteenä, § 150)
jatkuu…
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Investoinnit
Vuoden 2017 investointimenot ovat yhteensä 771.725 euroa (vuonna 2016 summa 451.102,00
euroa) (esityslistan liitteenä, § 150)
Suurin investointierä on Alatornion kirkon pääportaiden uusiminen n. 280.800 euroa.
Maalämpöjärjestelmä lämmitys portaisiin maksaa n. 67.500 euroa. Inva-luiska pääportaisiin n.
26.900 euroa. Muita isompia korjauksia kirkon rännien uusiminen n. 59.600 euroa, pintavesijärjestelmä n. 24.000 euroa ja kameravalvonnan kunnostus n. 18.700 euroa. Muut korjaukset kuten inva-sisäänkäynnin luiska, itä- ja pohjoissiiven portaiden laatoitus, sakastin portaiden
uusiminen, porttipilareiden kunnostus, pääoven eteisen esteettömyysrakenteet ja alttarikorokkeen luiskaus, näiden kustannusarvio yhteensä n. 29.000 euroa.
Kaikki kustannukset yhteensä 502.312 euroa. Kustannuksiin on laskettu mukaan 10 %
yleiskustannusten nousu, alv 24 % ja 4 % kustannusten nousuvaraus.
Toinen iso kohde on Tornion kirkon ikkunoiden kunnostus/konservointi 92.206 euroa, kirkon
ikkuna / ovi sisätilasaneerauksen suunnittelu/selvitys 6.100 euroa, inva-rakenteet sisälle /
suunnittelu 10.500, kameravalvontasaneeraus 6.800 euroa ja kattotervaukset 21.300 euroa
(siirtynyt edellisiltä vuosilta) Kaikki kustannukset yhteensä n. 137.000
Kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten jakoperusteet
ovat muuttuneet vuoden 2016 alusta. Avustusta voidaan myöntää suojellun kirkollisen
rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan. Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia,
voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. (yleiskirje 25/2015 liitteenä § 150)
Tornion seurakunta hakee avustusta Alatornion ja Tornion kirkon korjauksiin ja muutostöihin,
mikäli hankkeet päätetään toteuttaa.
Muita investointeihin kuuluvia töitä on Kanttorilan purku n. 108.000 euroa ja Suensaaren
hautausmaan huoltorakennuksen korjaus 25.000 euroa.
Muuta huomionarvoista
Kirkon palvelukeskukseen kuluihin on varattu talousarviossa 45.000 euroa. Reformaation
juhlavuodelle on varattu määräraha 10.000 euroa, työterveyshuollon kustannuksiin on varattu
45.000 euroa (määräraha vuonna 2016 oli 35.000 ja tilinpäätöksessä 2015 kulu oli 51.000
euroa) Sairaalapastorin palkkakuluihin on varattu 13.000 (talousarvion luku muuttuu, mikäli
palkkakuluihin ei osallistuta) Työllistämistukia ei saada. Vuoden 2017 talousarvioon ei ole
myöskään varattuna puunmyyntituloja. Vakuutuskorvauksia ei ole tulossa. Talousarviovalmistelussa on jouduttu karsimaan paljon hankintoja mm. työntekijöiden kalustehankintatoiveita ja karsimaan muitakin kuluja.
Vuosikate on 1. ajossa (13.10.2016) 164.155.00 euroa plussalla (vuonna 2016 + 175.447
euroa) Vuosikate on välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää jäljelle
investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin.
jatkuu…
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Suunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä - 297.580 euroa (vuonna 2016 SUMU
poistot 274.605). Tilikauden tulos – 133.425 euroa. Poistoeron lisäys + 47.343 euroa
(vuonna 2016 talousarviossa poistoeron lisäys+ 34.843 euroa). Tilikauden alijäämäksi jää
– 86.082 euroa (vuonna 2016 talousarviossa alijäämä - 69.315 euroa) Raami -89.000
euroa.
(Poistoeron lisäys +47.343 euroa, mikäli Alatornion kirkon korjaushanke toteutuu. Silloin
joudutaan purkamaan tehty varaus 250.000 euroa ja poistoeron vähennys parantaa tulosta)
LIITTEET:

Budjetointiraportti tuloslaskelma pääluokat yhteensä, kiinteistöjen korjaukset, investoinnit,
retket/matkat, avustukset, talousarvion raami, kalustohankinnat vuodelle 2017 1. ajo
13.10.2016

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto käy periaatekeskustelun henkilöstön määrästä, kiinteistöjen korjauksista, investoinneista, retkistä / matkoista ja verotuloista ja ohjeistaa valmistelijoita jatkovalmisteluihin.
KIRKKONEUVOSTO:
Talouspäällikkö esitteli talousarviota vuodelle 2017.
LIITE:

Talouspäällikön esitys
Kirkkoneuvosto päätti, että Alatornion kirkon portaat korjataan vuonna 2017. Inva-kulku
päätettiin rakentaa eteläsiiven kautta eli pääovelle suunniteltua inva-luiskaa ei rakenneta.
Tornion kirkon ikkunat päätettiin restauroida.
Edellä mainittuihin investointeihin haetaan rakennusavustusta Kirkkohallitukselta.
Alatornion kirkon kuorialueen kokolattiamaton pesuun päätettiin varata määräraha. Pesua ei
kuitenkaan toteuteta ennen kuin inva-luiska on rakennettu ja pesu todettu edelleenkin
tarpeelliseksi.
Kanttorilan purku päätettiin siirtää tuleville vuosille.
Päätettiin, että uusia ruohonleikkureita ei hankita.
Retket hyväksyttiin toteutettavaksi anotulla tavalla. Retkien osalta kirkkoneuvosto päätti, että
jokaisesta retkestä kaikilta työaloilta on tultava jatkossa selvitys ja laskelmat kirkkoneuvostolle
tiedoksi, että miten ne ovat toteutuneet.
Oljenkorsi ry:n avustusanomus hyväksyttiin.
Näillä saatesanoilla ja käydyn periaatekeskustelun jälkeen talousarvio vuodelle 2017 päätettiin
laittaa jatkovalmisteluun.
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151 §

Hautapaikan haltijahakemus / Salmi
Alpo Matias Salmi ja Anna Marjatta Salmi hakevat hautapaikan haltijuutta Parasniemen
hautausmaalla olevaan hautaan osasto 8 nro 178 - 182. Hautaan on haudattu Salmi Sofia
Amanda (1915), Salmi Matti Juho (1916), Salmi Taimi Astrid (1932), Salmi Eeva Annikki (1935),
Salmi Katri Marja (1963) ja Salmi Johan Waltteri (1969).
Alpo Matias Salmi on Katri ja Johan Salmen ainoa elossa oleva lapsi.

LIITE:

Anomus

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Alpo ja Marjatta Salmen anomuksen ja myöntää heille
hautapaikan haltijuuden.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
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152 §

Hautapaikan luovutus / Huhta
Jaana Huhta haluaa luovuttaa Suensaaren hautausmaalta haudan osastolta M, riviltä nro 9
paikan nro 273. Hautaan on haudattu Jaana Huhdan sisko Huhta Sari Johanna (1978) ja veli
Huhta Jussi (1979) Jaana Huhta on ainoa elossa oleva sisarus. Lasten äiti Sinikka Huhta on
haudattu syyskuussa 2016 Suensaaren hautausmaalle muistolehtoon.

LIITE:

Luovutettavan haudan hautakirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy haudan luovutuksen.
KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.
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153 §

Kirkkoherranvaalin tulos
KIRKKONEUVOSTO 26.10.2016 § 153:
Tornion seurakunnassa 9.10.2016 pidetyn kirkkoherran vaalin tulos oli seuraava:
I vaalisijalla ollut Tuomas Palola sai 499 ääntä.
II vaalisijalla ollut Pentti Tepsa sai 397 ääntä.
III vaalisijalla ollut Ville Väkeväinen sai 464 ääntä.
Tornion seurakunnan uusi kirkkoherra on Tuomas Palola.
Ääntenlaskennassa jätettiin huomioon ottamatta 171 äänestysasiakirjaa.
Hylättyjä ääniä oli 4.

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle. tiedoksi.
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154 §

Koulutussuunnitelma vuodelle 2017
Henkilöstöltä on saapunut koulutusanomuksia vuodelle 2017.

LIITE:

Henkilöstön koulutusanomukset

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että koulutukset hyväksytään liitteen mukaisesti.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin seuraavalla muutoksella:
Kanttori Timo Perkkiön koulutus hyväksyttiin sillä muutoksella, että koulutusmatkat tehdään
seurakunnan autolla.
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155 §

/ Ei julkinen
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156 §

/ Ei julkinen
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157 §

/ Ei julkinen
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158 §

Lähetystyön vetoomus
Kirkkoneuvoston jäsen, valtuutettu Raija Kontio toi kokoukselle tiedoksi sekä oman että
vapaaehtoistyöntekijöiden huolen Tornion srk:n lähetystyön tilanteesta ja erityisesti siitä, että
Tornion srk:ssa ei ole lähetyssihteeriä tällä hetkellä.

LIITE:

vapaaehtoistyöntekijöiden vetoomus lähetyssihteerin saamiseksi Tornion srk:aan / 26.10.2016

KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.
Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

159 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
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Tornion seurakunnan ke 26.10.2016 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, Parasniementie 115, 95450 Tornio.
Ke 01.11.2016 – pe 02.12.2016 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Parasniemen kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 01.11.2016 –
pe 02.12.2016 klo 9.00 - 15.00.
PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Hyväksyttiin.
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160 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pitää iltahartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.05 ja piti iltahartauden.
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161 §

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: 150, 153, 157 ja 158
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: 146 – 149, 151 – 152, 154 - 156
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: 146 – 149, 151 – 152, 154 - 156
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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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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:
● Pohjois-Suomen 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
pohjois-suomen.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 142-145 §:t ja 159 - 161 §:t

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

● Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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kn.
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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:

