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Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Käsiteltävät asiat
4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5 § Kirkkoneuvoston sihteeri vuosiksi 2017–2018
6 § Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tiimi vuosille 2017–2018
7 § Lähetystiimi vuosille 2017–2018
8 § Inva-toimikunta vuosille 2017 – 2018
9 § Edustajat hautausmaakatselmuksiin vuosille 2017–2018
10 § Maa- ja metsätaloustoimikunta sekä edustajat maanjako ja vesijättömaiden toimituksiin
vuosille 2017–2018
11 § Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat vuosille 2017–2018
12 § Arvioijat kiinteän omaisuuden myyntiä varten vuosille 2017–2018
13 § Testamenttivarojen käyttöä valmisteleva työryhmä vuosille 2017–2018
14 § Sijoitustyöryhmä vuosille 2017–2018
15 § Tornion srk:n kappalaisen virka
16 § Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeet
17 § Ohjeistus seurakunnan maan luvattomaan käyttöön
18 § Tornion seurakunnan taloussäännön päivittäminen
19 § Tornion seurakunnan matkustussäännön päivittäminen
20 § Lähetyssihteeri
21 § Ei julkinen
22 § Hautojen kesähoitolomakkeen tietojen päivittäminen
23 § Kirkkoherranviraston siirto Suensaaren srk-talolle
24 § Kirkkoherran työhuone Suensaaren srk-talolle
25 § Tiedoksi
26 § S-pankin tilin käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset
27 § Kirkkovaltuuston kokousten päätösten tarkastaminen
28 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
29 § Kokouksen päättäminen
30 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

1§

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

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 16.30.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

2§

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 18. tammikuuta 2017 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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Kirkkoneuvosto
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Aika
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PYKÄLÄ

3§

Käsiteltävät asiat
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Käsiteltävät asiat
4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5 § Kirkkoneuvoston sihteeri vuosiksi 2017–2018
6 § Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tiimi vuosille 2017–2018
7 § Lähetystiimi vuosille 2017–2018
8 § Inva-toimikunta vuosille 2017 – 2018
9 § Edustajat hautausmaakatselmuksiin vuosille 2017–2018
10 § Maa- ja metsätaloustoimikunta sekä edustajat maanjako ja vesijättömaiden toimituksiin
vuosille 2017–2018
11 § Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat vuosille 2017–2018
12 § Arvioijat kiinteän omaisuuden myyntiä varten vuosille 2017–2018
13 § Testamenttivarojen käyttöä valmisteleva työryhmä vuosille 2017–2018
14 § Sijoitustyöryhmä vuosille 2017–2018
15 § Tornion srk:n kappalaisen virka
16 § Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeet
17 § Ohjeistus seurakunnan maan luvattomaan käyttöön
18 § Tornion seurakunnan taloussäännön päivittäminen
19 § Tornion seurakunnan matkustussäännön päivittäminen
20 § Lähetyssihteeri
21 § Ei julkinen
22 § Hautojen kesähoitolomakkeen tietojen päivittäminen
23 § Kirkkoherranviraston siirto Suensaaren srk-talolle
24 § Kirkkoherran työhuone Suensaaren srk-talolle
25 § Tiedoksi
26 § S-pankin tilin käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset
27 § Kirkkovaltuuston kokousten päätösten tarkastaminen
28 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
29 § Kokouksen päättäminen
30 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
26 ja 27 §:t päätettiin ottaa ylimääräisinä asioina käsittelyyn.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

4§

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 Juha Berg ja Reino Vähä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

5§

Kirkkoneuvoston sihteerin valinta vuosiksi 2017 - 2018
Kirkkoneuvoston tulee nimetä sihteeri (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §).

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto nimeää sihteerin vuosiksi 2017 - 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvoston sihteeriksi vuosiksi 2017 – 2018 valittiin seurakuntasihteeri Marja-Liisa
Erkinantti.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

6§

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tiimi vuosille 2017–2018
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tiimissä vuosina 2015 – 2016 (kn 24.2.2015 § 21) ovat
toimineet seuraavat henkilöt:
Martti Puontila, pj.
Sari Juntura
Johanna Kallio
Raija Kontio
Mervi Mustonen
Kaarina Naalisvaara
Sari Oja
Hilkka Rantamölö
Tarja Tervahauta
Elsa Vaaraniemi-Huikari
Tarja Vanhala
Arvi Vähä
Aila Ylinärä
Kanttoreiden edustaja puolivuosittain vuorotellen.

PUHEENJOTHAJA:
Kirkkoneuvosto nimeää jumalanpalvelus- ja musiikkityön tiimin vuosille 2017 – 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tiimiin vuosille 2017 – 2018 valittiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kirkkoherra, pj.
Sari Juntura
Johanna Kallio
Raija Kontio
Mervi Mustonen
Kaarina Naalisvaara
Sari Oja
Hilkka Rantamölö
Tarja Tervahauta
Elsa Vaaraniemi-Huikari
Tarja Vanhala
Arvi Vähä
Aila Ylinärä
Kanttoreiden edustaja puolivuosittain vuorotellen (Katja Heroja 1.1. – 30.6.2017)
Suntioiden edustaja vuorotellen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
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Paikka
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PYKÄLÄ

7§

Lähetystiimi vuosille 2017–2018
Lähetystiimissä ovat toimineet vuosina 2015 – 2016 (kn 24.2.2015 § 22 ja kn 8.4.2015 § 58)
seuraavat henkilöt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mauri Laakso, lähetyspappi, koollekutsuja ja puheenjohtaja
Heikki Turunen, lähetyspappi
Eija Nevalainen, lähetyssihteeri
Riitta Ahtola
Liisa Knuutila
Eila Kreivi
Sari Oja
Lahja Tynninen
Rauni Parkkonen
Marjut Seppälä
Kaarina Naalisvaara

Lähetyspappi Heikki Turunen siirtyy eläkkeelle 1.4.2017 ja koska hän jää pitää vuosilomat pois
ennen eläkkeelle siirtymistä, hän ei ole enää työtehtävissä 18.1.2017 jälkeen.
Lähetyssihteeri Eija Nevalainen on jäänyt pois lähetyssihteerin tehtävästä 1.1.2016 alkaen ja
Tornion seurakunnassa ei ole tällä hetkellä lähetyssihteeriä.
PUHEENJOTHAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää lähetystiimin vuosiksi 2017 – 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten.
Lähetystyöstä vastaavalle pastori Mauri Laaksolle päätettiin antaa tehtäväksi selvittää, että
ketkä entisistä ovat halukkaita jatkamaan.
Lisäksi päätettiin suorittaa tiedusteluja, onko uusia lähetystiimin toiminnasta kiinnostuneita.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

8§

Inva-toimikunta vuosille 2017 – 2018
Inva-toimikunnassa vuosina 2015 – 2016 (kn 24.2.2015 § 27) ovat toimineet seuraavat henkilöt:
Toini Pieskä, vammaistyön diakoni
Martti Kerimaa, kiint.pääll., koollekutsuja, pj.
Raimo Toratti, vammaisjärjestöjen edustaja
Martti Puontila, kirkkoherra

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää inva-toimikunnan vuosiksi 2017 – 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Inva-toimikuntaan vuosiksi 2017 – 2018 valittiin:
1.
2.
3.
4.

Kirkkoherra
Toini Pieskä, vammaistyön diakoni
Martti Kerimaa, kiinteistöpäällikkö, koolle kutsuja, pj.
Raimo Toratti, vammaisjärjestöjen edustaja

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

9§

Edustajat hautausmaakatselmuksiin vuosille 2017–2018
Hautausmaakatselmuksiin vuosina 2015 – 2016 (kn 24.2.2015 § 29) ovat osallistuneet:
Martti Puontila, kirkkoherra
Soile Martikainen, talouspäällikkö
Martti Kerimaa, kiinteistöpäällikkö
Jukka Bomström, hautausmaanhoitaja
Risto Bomström, hautausmaanhoitaja
Arto Juntto, hautausmaanhoitaja
Anne Hallikainen, seurakuntamestari
Juha Berg, valtuutettu, kn:n jäsen
Raija Kontio, valtuutettu, kn:n jäsen
Lasse Angeria, kn:n edustajien varaj.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää edustajat hautausmaakatselmuksiin vuosiksi 2017 – 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Edustajiksi hautausmaakatselmuksiin vuosiksi 2017 – 2018 valittiin:
1. Kirkkoherra
2. Talouspäällikkö, koolle kutsuja, siht.
3. Kiinteistöpäällikkö
4.-6. Hautausmaanhoitajat
7. Anne Hallikainen, seurakuntamestari
8. Juha Berg, valtuutettu, kn:n jäsen
9. Raija Kontio, valtuutettu, kn:n jäsen
10. Marja-Liisa Husa, valtuutettu, kn:n jäsen
11. Riitta Kasala, valtuutettu, kn:n varapj.
Lisäksi päätettiin, että lähialueen hautaustoimistojen edustaja/edustajia voidaan kutsua
hautausmaakatselmuksiin, samoin hautausmaan kesätyöntekijöiden etunaiset.
Seuraava hautausmaakatselmus päätettiin suorittaa kokeilumielessä jo keväällä (toukokuun
loppupuolella) ja tarvittaessa suoritetaan toinen katselmus syksyllä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
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PYKÄLÄ

10 §

Maa- ja metsätaloustoimikunta sekä edustajat maanjako ja
vesijättömaiden toimituksiin vuosille 2017–2018
Maa- ja metsätaloustoimikunnassa sekä edustajina maanjako ja vesijättömaiden toimituksissa
vuosina 2015 – 2016 (kn 24.2.2015 § 30) ovat toimineet seuraavat henkilöt:
Ville Alakuijala
Toivo Höynälä, valtuutettu, kn:n jäsen
Pertti Hurtig
Riitta Kasala, valtuutettu, kn:n varapj.
Gunnar Kourilehto
Martti Rissanen, pj. (kn 02.09.2015 § 146)

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää edustajat maanjako ja vesijättömaiden toimituksiin vuosiksi
2017 – 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Maa- ja metsätaloustoimikuntaan vuosiksi 2017 – 2018 valittiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reino Vähä
Toivo Höynälä
Riitta Kasala
Martti Rissanen, pj.
Reino Ylikitti
Talouspäällikkö, kolle kutsuja ja siht.

Edustajiksi maanjako ja vesijättömaiden toimituksiin vuosiksi 2017 – 2018 valittiin:
1. Toivo Höynälä
2. Riitta Kasala

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

11 §

Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat vuosille 2017–2018
Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajina vuosina 2015 – 2016 (kn 24.2.2015 § 31) ovat
toimineet:
Marja-Liisa Husa, valtuutettu, kn:n jäsen
Riitta Kasala, valtuutettu, kn:n varapj.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat vuosiksi 2017 –
2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi vuosiksi 2017 – 2018 valittiin:
1. Marja-Liisa Husa, valtuutettu, kn:n jäsen
2. Riitta Kasala, valtuutettu, kn:n varapj.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

12 §

Arvioijat kiinteän omaisuuden myyntiä varten vuosille 2017–2018
Arvioijat kiinteän omaisuuden myyntiä varten vuosina 2015 – 2016 (kn 24.2.2015 § 32 ja kn)
ovat toimineet:
Kyllikki Lampinen
Martti Kerimaa, kiinteistöpäällikkö
Reino Vähä, varaj.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää arvioijat kiinteän omaisuuden myyntiä varten vuosiksi 2017
– 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Arvioijat kiinteän omaisuuden myyntiä varten vuosiksi 2017 – 2018 valittiin:
1.
2.
3.
4.

Matti Lampinen
Reino Vähä
Martti Kerimaa, kiinteistöpäällikkö
Soile Martikainen, talouspäällikkö

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

13 §

Testamenttivarojen käyttöä valmisteleva työryhmä vuosille 2017–2018
Testamenttivarojen käyttöä valmistelevassa työryhmässä vuosina 2015 – 2016 (kn 24.2.2015 §
33) ovat toimineet:
Martti Puontila, kirkkoherra, pj.
Soile Martikainen, talouspäällikkö, koollekutsuja, siht.
Marja-Liisa Husa, valtuutettu, kn:n jäsen
Riitta Kasala, valtuutettu, kn:n varapj.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää testamenttivarojen käyttöä valmistelevan työryhmän
vuosiksi 2017 – 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Testamenttivarojen käyttöä valmistelevaan työryhmään vuosiksi 2017 – 2018 valittiin:
1.
2.
3.
4.

Kirkkoherra
Talouspäällikkö, koolle kutsuja, siht.
Marja-Liisa Husa, valtuutettu, kn:n jäsen
Riitta Kasala, valtuutettu, kn:n varapj.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

14 §

Sijoitustyöryhmä vuosille 2017–2018
Sijoitustyöryhmässä vuosina 2015 – 2016 (kn 24.2.2015 § 34) ovat toimineet:
Martti Puontila, kirkkoherra, pj.
Soile Martikainen, talouspäällikkö, koollekutsuja ja siht.
Osmo Huhta, valtuuston pj.
Marja-Liisa Husa, valtuutettu, kn:n jäsen
Riitta Kasala, valtuutettu, kn:n varapj.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää sijoitustyöryhmän vuosiksi 2017 – 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Sijoitustyöryhmään vuosiksi 2017 – 2018 valittiin:
1.
2.
3.
4.
5.

Kirkkoherra
Talouspäällikkö, koolle kutsuja, siht.
Osmo Huhta, kv:n pj.
Marja-Liisa Husa, valtuutettu, kn:n jäsen
Riitta Kasala, valtuutettu, kn:n varapj.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 17(39)

Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

15 §

Tornion srk kappalaisen virka
KIRKKONEUVOSTO 12.9.2016 § 129:
Kappalainen Heikki Turunen on ilmoittanut tuomiokapitulille irtisanoutuvansa Tornion
seurakunnan kappalaisen virasta 1.4.2017 alkaen. Kappalaisen virantäyttöprosessi on
mahdollista käynnistää.
KJ 6: 14
Kun kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomikapitulin on julistettava virka haettavaksi
vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kappalaisen virkaa
julisteta haettavaksi, jos:
 on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
 tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka
tulee tarpeettomaksi;
 siihen on muu erityinen syy.
Lainsäädännön ja ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää Tornion kirkkoneuvostoa
 ilmoittamaan, onko seurakunnassa käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä syitä, joiden
perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi, tai
 ilmoittamaan tuomiokapitulille lyhyesti seurakunnan erityisistä tarpeista nousevat
kappalaisen viran tehtävät Tornion seurakunnan kappalaisen viran haettavaksi julistamista
varten tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.
 viranhakuilmoituksen laatimista varten ilmoittamaan tuomiokapitulille, täyttyvätkö liitteessä
mainitut (KL 6:33, Rikosrekisterilaki 6 § 2 mom.) ehdot siten, että virkaan valittavalta on
syytä pyytää rikosrekisteriote.

LIITE:

Oulun tuomiokapitulin pyyntö 16.08.2016 / Dnro 2016-00277

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto
 ilmoittaa, että seurakunnassa ei ole käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä syitä, joiden
perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi;
 ilmoittaa, että koska seurakunnassa eletään muutosten aikaa (kirkkoherranvaali), niin tässä
vaiheessa ei ole syytä kirjata erityisistä tarpeista nousevia kappalaisen viran tehtäviä vaan
uusi kirkkoherra päättää virkaan liittyvistä vastuualueista;
 ilmoittaa, että virkaan valittavalta on syytä pyytää rikosrekisteriote.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 18(39)

Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO 25.01.2017 § 15:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan pvm 6.10.2016 13 §:ssä päättänyt julistaa
haettavaksi Tornion seurakunnan kappalaisen viran 7.11.2016 mennessä.
Tornion seurakunnan kappalaisen virkaa hakivat 7.11.2016 päättyneellä hakuajalla Minna
Järvinen, Tornion seurakunnan seurakuntapastori Mauri Laakso, Tornion seurakunnan vs.
seurakuntapastori Nona Lehtinen ja Tornion seurakunnan vt. kirkkoherra Tero Saapunki.
Hakijat ovat kelpoisia hakemaan Tornion seurakunnan kappalaisen virkaa.
”Seurakunta ei ole sidottu tuomiokapitulin lausuntoon silloinkaan, kun se sisältää tuomiokapitulin käsityksen paremmuusjärjestyksestä. Virka täytetään kirkkovaltuustossa kirkkoneuvoston esityksestä. Yhdenkin vaatiessa vaali on suoritettava suljetuin lipuin. Jos virkaa on
hakenut vain yksi pätevä hakija, kirkkovaltuusto voi pyytää tuomiokapitulin julistamaan viran
uudelleen haettavaksi. Jos uudella hakuajallakaan ei virkaan ole tullut uusia päteviä hakijoita,
tuomiokapituli voi nimittää virkaan ainoan hakijan tai päättää, että viran täyttämismenettely
raukeaa. Virka on julistettava haettavaksi viimeistään vuoden kuluessa hakuajan päättymisestä
(KJ 6:32 a, b, c).”
Kappalaisen viran hakemusasiakirjat ja ote kirkkovaltuuston pöytäkirjasta on viipymättä toimitettava tuomiokapitulille. Pöytäkirjanotteeseen on liitettävä todistus siitä, milloin päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille. Kirkkovaltuuston päätöksen saatua lainvoiman
tuomiokapituli antaa valtakirjan virkaan valitulle. Ilmoitus valintapäätöksestä on saatettava
hakijoille tiedoksi KL 24:11:ssa määrätyllä tavalla. Oikaisuvaatimuksen ja valituksen tekemisaika
alkaa kirkkovaltuuston päätöksen tiedoksisaannista (KL 24:9).
LIITTEET:

1. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kirjelmä (asianro 2016-00277) liitteineen / 6.10.2016
2. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kirjelmä (asianro 2016-00277) liitteineen / 24.11.2016
(Liite 2 ei ole julkinen)

VIITTEET:

Hakemukset

TALOUSPÄÄLIKKÖ:
Esitän, että kaikki kappalaisen virkaa hakeneet kutsutaan koolle kirkkovaltuuston kokoukseen
esittäytymään.
Kokouksessa kaikki ehdokkaat saavat kukin vuorollaan lyhyen puheenvuoron (5 min.)
aiheesta: ”Kuka olen ja miksi olen hakenut Tornion seurakunnan kappalaisen virkaa?”
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kappalaisen Tornion srk:aan.
KIRKKONEUVOSTO:
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki jääväsi itsensä poistuen paikalta §:n 15 käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Kasala toimi puheenjohtajana.
Talouspäällikön päätösesitys hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto suorittaa Tornion seurakunnan kappalaisen valinnan.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 19(39)

Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

16 §

Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeet
Kirkkovaltuusto on 15.12.2016 § 44 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2018 - 2019.
”Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat
saavat tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta
sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.”
Taloussääntö 4 §.

LIITE:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Ohjeet jaetaan tiedoksi työntekijöille.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 20(39)

Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

17 §

Ohjeistus seurakunnan maaomaisuuden luvattomaan käyttöön
Maa- ja metsätaloustoimikunta on kokoontunut 31.8.2016 ja käsitellyt linjanvetoa siihen, kuinka
seurakunta suhtautuu seurakunnan maaomaisuuden luvattomaan käyttöönottoon.
Toimikunta päätti, että laaditaan ohjeistus samalla periaatteella kuin miten Tornion kaupunki
suhtautuu maa-alueensa luvattomaan käyttöönottoon: kehotetaan sitä, joka on rakennuksen,
rakennelman, laitteen yms. seurakunnan maalle pystyttänyt, poistamaan se.
Laaditaan ohjeistus kirkkoneuvoston päätettäväksi.

LIITE:

Ohjeistus seurakunnan maaomaisuuden luvattoman käyttöönoton varalle
Maa- ja metsätaloustoimikunnan muistio 31.8.2016

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy laaditun ohjeistuksen
KIRKKONEUVOSTO:
Asia päätettiin jättää pöydälle jatkovalmisteluita varten. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 21(39)

Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

18 §

Tornion seurakunnan taloussäännön päivittäminen
KIRKKONEUVOSTO 25.01.2017 § 18:
Tornion seurakunnan taloussääntö on hyväksytty kirkkoneuvostossa 23.2.2011 ja kirkkovaltuustossa 25.5.2011.
Tornion seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016. Tämän johdosta
taloussääntöön on tullut muutoksia. Muutoksia on tullut § 12 kohtaan Osto- ja myyntilaskujen
tarkastus ja tositteiden hyväksyminen lisätään maininta: ”Merkinnät tehdään sähköisesti Kipan
järjestelmässä”
Kohtaan Palkkakirjanpito §17 lisätään maininta: Seurakunnan palkanlaskenta hoidetaan Kirkon
palvelukeskuksen järjestelmässä. Palkkakirjanpidon tapahtumat siirretään seurakunnan
kirjanpitoon.
Kohtaan Kiinteän ja irtaimen omaisuuden kirjanpito § 18 lisätään maininta: Kiinteän omaisuuden
kirjanpito hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä.

LIITE:

Tornion seurakunnan päivitetty taloussääntö

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy taloussääntöön tulevat muutokset.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan Tornion seurakunnan päivitetyn taloussäännön ja
esittää edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 22(39)

Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

19 §

Tornion seurakunnan matkustussäännön päivittäminen
Tornion seurakunta on liittynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016, minkä vuoksi
myös matkustussääntöön on tullut muutoksia. Matkustussääntö on päivitetty viimeksi 31.8.2011.
Aikaisemmassa matkustussäännössä oli maininta liitteestä nro 9. Liitenumero on uudessa
työehtosopimuksessa nro 5 (Matkakustannusten korvaus)
Aikaisemmassa matkustussäännössä on ohje, että matka- ja päivärahalaskutus tehdään
seurakunnan lomakkeille. Nykykäytännön mukaan matka- ja päivärahalaskutus tehdään
sähköisesti Kirkon palvelukeskuksen matkalasku järjestelmässä.

LIITTEET:

Matkustussääntö 31.8.2011 § 100
Päivitetty matkustusääntö 25.1.2017 § 20
Liite nro 5 Matkakustannusten korvaus

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvoston hyväksyy uuden matkustussäännön.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 23(39)

Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

20 §

Lähetyssihteeri
Tornion seurakunnassa ei ole ollut lähetyssihteeriä 1.1.2016 alkaen.
Viimeksi lähetyssihteerin tehtävää on hoitanut osa-aikainen (21 %) lähetyssihteeri. 21 %
kokonaistyöajasta käytännössä tarkoittaa 1 pv eli 8 h/vko. Lähetyssihteerin työaika on koettu
vähäiseksi ottaen huomioon tehtävien laaja-alaisuus. Lähetystiimin, aiempien lähetyssihteereiden sekä lähetyspastoreiden taholta on tullut toiveita jopa kokoaikaisesta
lähetyssihteeristä.
Vt. kirkkoherra on käynyt alustavia keskusteluja Keminmaan kirkkoherran kanssa mahdollisesta
yhteistyöstä yhteisen lähetyssihteerin palkkaamiseksi. Näin lähetyssihteerin työajaksi
muodostuisi 50 % Tornion seurakunnassa ja 50 % Keminmaan seurakunnassa.
Tornion seurakunnassa lähetyssihteerin palkkaus on aiemmin määräytynyt vaativuusryhmän
502 mukaan. Vaativuusryhmän 502 palkka tarkoittaa käytännössä yhteensä 2 297,26 – 2
415,99 €/kk kokemuksesta riippuen (eli 50 % 1 148,63 – 1 207,99 €/kk). Vaativuusryhmästä ei
ole käyty neuvotteluja toistaiseksi. Vuodelle 2017 talousarvioon (lähetystyö/muut palkat ja
palkkiot) on varattu 5 800,00 €. 50 % lähetyssihteerin palkkaaminen edellyttää lisämäärärahaa
vuodelle 2017.
Keminmaan seurakunnassa on aiemmin lähetyssihteerin palkkaus määräytynyt vaativuusryhmän 501 mukaisesti, jolloin kokonaiskustannukset muodostuisivat seuraavan laisiksi:
100 %
50 %
Vuosiansio

26155,56

13077,78

Työttömyysvakuutusmaksu 0,8%
Työnantajan
sairausvakuutusmaksu 1,08%

209,24

104,62

282,48

141,24

Työnantajan eläkemaksu 24%
Ryhmätapaturmavakuutusmaksu
1,391%
Ryhmähenkivakuutusmaksu
0,066%
YHTEENSÄ

6277,33

3138,67

363,82

181,91

17,26

8,63
16652,853

Tässä laskelmassa ei ole huomioitu lomarahoja, koska niiden suuruus riippuu palkattavan
henkilön aiemmasta kokemuksesta. Maksimissaan lomarahat olisivat tällä palkalla noin 550
€/seurakunta + sivukulut.
Henkilösivukulut on laskettu Keminmaan seurakunnan prosenteilla. Torniossa prosentit voivat
olla erisuuruisia.
(Vuoden 2011 tilastoissa Tornion seurakunnan kokoisissa seurakunnissa lähetyssihteerin
vaativuusryhmä sijoittuu välille 401 – 503.)
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 24(39)

Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että neuvotteluja yhteisen lähetyssihteerin saamiseksi jatketaan siltä pohjalta, että
työajaksi muodostuisi 50 % Tornion seurakunnassa ja 50 % Keminmaan seurakunnassa. Myös
palkkauksen vaativuusryhmästä käydään neuvottelut Keminmaan seurakunnan kanssa.
Neuvottelujen edistyttyä tuodaan vaativuusryhmä sekä lisämääräraha
päätettäväksi ennen toimen julistamista avoimesti haettavaksi.

kirkkoneuvoston

Esitän, että lähetyssihteeri palkataan 2 vuoden määräajaksi, koeaika 4 kuukautta.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto suhtautui asiaan myönteisesti ja päätti, että neuvotteluja ja selvitystyötä
yhdessä Keminmaan srk:n kanssa jatketaan.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 25(39)

Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

21 §

Ei julkinen

22 §

Hautojen kesähoitolomakkeen tietojen päivittäminen
Tornion seurakunnan hautojen kesähoitolomakkeessa sivulla 1 on kerrottu hautahoitojen eri
vaihtoehdot ja hinnat. Sivulla kaksi (2) kohdassa Muuta huomioitavaa on asiaa muistomerkeistä,
hautalyhdyistä ja koriste-esineistä.
Samaisessa kohdassa lukee: ”Seurakunta voi pyydettäessä oikaista muistomerkin maksua
vastaan”.
Pohjois-Suomen työsuojelupiiri on tarkastuskertomuksessaan 9.7.2007 todennut, että
työnantajan on ryhdyttävä käytettävissään olevien keinoin toimenpiteisiin kuormitustekijöiden
välttämiseksi ja vähentämiseksi sekä työergonomian parantamiseksi ja tapaturmavaaran
poistamiseksi haudan kaivamisessa ja siihen liittyvässä kivien siirtelyssä.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaan mukaan tämän kehotuksen perusteella Tornion seurakunta
ei enää oikaise hautamuistomerkkejä maksua vastaan vaan omaisia kehotetaan kääntymään
hautakiviliikkeiden puoleen tällaisissa asioissa. Tällä tavalla vältetään tapaturmariskiä. Vain
pakolliset hautakivien siirtämiset, jotka tapahtuvat hautauksen yhteydessä, tehdään.
Kohdassa Sopimuksen tekeminen on mainittu, että kirkkoneuvoston päätöksestä kuulutetaan
Kirkkolaivassa, Torniolaisessa ja Pohjolan Sanomissa. Kuulutus julkaistaan tammi-helmikuun
aikana vuosittain.
Kyseistä kuuluutusta ei ole tehty vuosittain vaan kuulutus on ollut lehdessä silloin kun hautojen
kesähoitohinnasto on otettu käyttöön ensimmäisen kerran.

VIITE:

Työsuojelutarkastuksen pöytäkirja 9.7.2007

LIITE:

Hautojen kesähoitolomake

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että hautojen kesähoitolomakkeesta poistetaan maininta ”Seurakunta voi pyydettäessä
oikaista muistomerkin maksua vastaan”. Poistetaan myös maininta: ”Kirkkoneuvoston
päätöksestä kuulutetaan Kirkkolaivassa, Torniolaisessa ja Pohjolan Sanomissa. Kuulutus
julkaistaan tammi-helmikuun aikana vuosittain.
KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 26(39)

Keskiviikko 25.1.2017 klo 16.30 – 20.07
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

23 §

Kirkkoherranviraston siirto Suensaaren srk-talolle
KIRKKONEUVOSTO 24.9.2014 § 129:
Seurakuntien yhdistymisen yhteydessä päätettiin, että kirkkoherranvirasto sijoitetaan Parasniemeen. Vaihtoehtona silloin oli myös Suensaaren srk-talo, jossa on taloustoimiston tilat. Nyt
on tullut paljon toiveita, että kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto toimisivat samassa paikassa
Suensaaren srk-talon tiloissa. Selvä enemmistö työntekijöistä on siirron kannalla. Asiointi olisi
helpompaa Suensaarella ja samalla voisi hoitaa sekä kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon
liittyvät asioinnit. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston toimiminen samoissa tiloissa antaisi
mahdollisuuden myös työvoiman yhteiskäyttöön sairaslomien ja vuosilomien aikana. Kirkon
palvelukeskukseen siirtyminen tuo myös muutoksia taloustoimiston tehtäviin. Suensaaren srktalolla on myös tarvittavat tilat siirtoa ajatellen ja työtilat työntekijöille. Nykyiseen kirkkoherranvirastoon Parasniemeen tulisi työtiloja työntekijöille. Siirto aiheuttaisi lähinnä kalustehankintoja,
pieniä muutostöitä työhuoneissa ja verkkoyhteyksien muutostöitä. Tavoitteena on ennen
kaikkea yhteistyö taloustoimiston ja kirkkoherranviraston kesken ja työntekijöiden ja seurakuntalaisten asioinnin helpottaminen kummassakin virastossa.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakunnan kirkkoherranvirasto siirretään Parasniemestä Suensaarelle
niin, että taloustoimiston ja kirkkoherranviraston tilat ovat lähellä toisiaan seurakuntatalolla.
Mahdolliset kustannukset siirrosta merkitään Suensaaren seurakuntatalon kiinteistömenoihin.
Tilajärjestelyt toteutetaan yhdessä työntekijöiden kanssa. Siirron ajankohta olisi 1.1.2015
alkaen.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle yksimielisesti.
Asiasta tehdään tarkempi selvitystyö. Mm. huoneilmanlaatu tutkitaan perusteellisesti ja tilajärjestelyistä ja tarvittavista muutostöistä tehdään tarkka selonteko ja asia tuodaan tulevaisuudessa talousarvion laadinnan kautta valtuuston päätettäväksi.
KIRKKONEUVOSTO 02.09.2015 § 140:
Kirkkoherranviraston siirtoa on käsitelty kirkkoneuvostossa 24.9.2014. Silloin päätettiin jättää
asia pöydälle ja siirrosta tehdään tarkempi selvitystyö.
Taloustoimistossa yhden huoneen ilmanlaatu on tutkittu perusteellisesti ja tutkimuksissa ei ole
tullut esille sellaisia haittoja, ettei huonetta voisi käyttää työhuoneena.
Taloustoimistossa holvitilat riittävät sekä taloustoimistolle että kirkkoherranvirastolle.
Syksyllä 2016 taloustoimistosta jää pois kaksi työntekijää. Siirto aiheuttaa lähinnä kalustehankintoja, pieniä muutostöitä työhuoneissa ja verkkoyhteyksien muutostöitä. Perustelu siirrolle
ovat 24.9.2014 (129 §) kokouksen pöytäkirjassa, jossa asiaa on käsitelty. Tärkeä perustelu
siirrolle on se, että taloustoimiston ja kirkkoherranviraston työntekijät voivat toimia yhteistyössä
tarvittaessa.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakunnan kirkkoherranvirasto siirretään Parasniemestä Suensaaren
srk-talon yhteyteen syksyllä 2016. Siirron kustannukset tulevat vuoden 2016 talousarvioon.
Kirkkovaltuusto päättää siirrosta talousarvion käsittelyn yhteydessä.
KIRKKONEUVOSTO:
Asiasta käytiin pitkä keskustelu, jonka jälkeen asiasta äänestettiin:
Juha Berg poistui klo 18.15 140 §:n käsittelyn aikana, eikä näin ollen osallistunut päätöksen
tekoon.
Puheenjohtajan esitys JAA (kannatti Raija Kontio):
Tornion seurakunnan kirkkoherranvirasto siirretään Parasniemestä Suensaaren srk-talon yhteyteen syksyllä 2016. Siirron kustannukset tulevat vuoden 2016 talousarvioon. Kirkkoneuvosto
päättää siirrosta talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Marja-Liisa Husa esitys EI (kannatti Riitta Kasala):
Kirkkoherranviraston siirto jätetään edelleen pöydälle lisäselvityksiä varten.
Keskustelun kuluessa lisäselvityksiä edellyttäviä asioita olivat mm. huoneilmaongelman
selvittäminen, ilmastoinnin järjestäminen, it-yhteydet, asianmukaiset työtilaratkaisut, henkilöstöresurssien selvittäminen (myös Kipaan siirtymisen jälkeen), työtehtävien kartoittaminen/
jakaminen, erikoistilojen kartoitus mm. arkistosäännön mukainen arkisto, paloturvalliset
säilytystilat. Parasniemen käyttöselvitys mahdollisen muuton jälkeen. Kaikista muutostöistä
aiheutuvat kustannusarviot. Lisäksi työntekijöiden kanssa on käytävä keskustelut työtehtävien
jaosta sekä huonetilojen toimivuudesta. Keskustelut tulee käydä henkilötasolla sekä
työyhteisötasolla. Resurssien tarvekartoitukseen vaikuttavat mm. eläköitymiset ja Kipan tuoma
toimintamalli. Työtehtävien uudelleen organisointi ja niihin liittyvien työpisteiden ja muiden
tilojen suunnittelu ja niiden riittävyys sekä mahdolliset laite ym. hankinnat tulee selvittää.
Selvityksessä oleva huoneilma-asia ja siihen liittyvä ilmastointi tulee saattaa valmiiksi ja todeta
käytön kautta sen riittävä toimivuus. Muutoksissa tulee nähdä kokonaisuus ja niiden
tarkoituksenmukaisuus pitkällä aikavälillä. Em. seikat ovat asioita toimivaan työyhteisöön.
Asiasta suoritettiin nimenhuutoäänestys:
2 Jaa-ääntä: Martti Puontila ja Raija Kontio.
6 Ei-ääntä: Marja-Liisa Husa, Toivo Höynälä, Sari Juntura, Riitta Kasala, Reijo Naalisvaara ja
Minna Keinänen.
LIITE:

nimenhuutoäänestys
Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvoston päätökseksi vahvistettiin Marja-Liisa Husan esitys:
Kirkkoherranviraston siirto jätetään edelleen pöydälle keskustelun kuluessa ilmenneitä
lisäselvityksiä varten.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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KIRKKONEUVOSTO 25.1.2017 § 23:
Seurakuntalaisten asiointi helpottuisi huomattavasti jos kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
toimisivat samassa paikassa Suensaaren srk-talon tiloissa. Toimiminen samoissa tiloissa antaisi
mahdollisuuden myös työvoiman yhteiskäyttöön sairaslomien ja vuosilomien aikana. Kirkon
palvelukeskukseen siirtyminen on tuonut muutoksia taloustoimiston työtehtäviin. Yksi henkilö on
jäänyt kesällä 2016 eläkkeelle ja toisen määräaikaisen työsuhde päättyy 31.5.2017. Tilojen
puolesta edellytykset ovat olemassa muuttoon.
Tällä hetkellä kirkkoherran, seurakuntasihteerin ja talouspäällikön työhuoneet sijaitsevat
Suensaaren srk-talolla. He tekevät tiiviisti yhteistyötä keskenään ja ovat tekemisissä päivittäin.
Toiminnan kannalta olisi huomattava helpotus, mikäli myös kirkkoherranviraston työntekijät
olisivat samassa tilassa, koska kirkkoherra on heidän esimiehensä.
Seurakuntasihteeri on siirtynyt kirkkoherranvirastosta taloustoimistoon maaliskuussa 2016 ja
tekee oman työn lisäksi hautakirjanpitoa ja hautalaskutusta.
Taloustoimistossa käy lähes päivittäin asiakkaita, joiden asia vaatii kirkkoherranvirastossa
käyntiä. Heidät on jouduttu ohjaamaan Parasniemelle kirkkoherranvirastoon.
Kirkkoneuvoston päätöksessä 2.9.2015 § 140 edellytettiin lisäselvityksiä huoneilmaongelmien
selvittämiseksi: yhdessä huoneessa on ollut huoneilmaongelma ja tämän kyseisen huoneen
ongelma on ratkennut. Lattiarajat on tiivistetty ja huoneeseen on asennettu korvausilmalaite.
Kyseissä huoneessa työskentelevä henkilö on kertonut, että huoneen ilmanlaatu on ollut hyvä.
Muissa huoneissa ei ole sisäilmaongelmia ollut.
Taloustoimistossa holvitilat riittävät sekä taloustoimistolle että kirkkoherranvirastolle.
Mikäli myöhemmässä vaiheessa lisää holvitilaa tarvitaan, niin voidaan hankkia paloturvallinen
kaappi.
Työntekijöiden kanssa on käyty keskustelut: Kirkkoherranviraston työntekijöiden kanssa
9.1.2017 ja taloustoimiston työntekijöiden kanssa 12.1.2017. Kaikki ovat suhtautuneet
myötämielisesti asiaan. Työtilaratkaisut suunnitellaan yhteistyössä työntekijöiden kanssa.
Pidettiin 17.1.2017 palaveri Suensaaren seurakuntatalolla yhdessä kirkkoherranviraston ja
taloustoimiston työntekijöiden kanssa. Suunniteltiin alustavasti työtilaratkaisuja. Nykyistä
asiakaspalvelutilaa laajennettaisiin niin, että palkanlaskijan huoneen ja asiakaspalvelutilan
välille tehdään oviaukko. Oviaukon leveys olisi 120 cm. Silloin ei tarvitse asentaa oven
yläpuolelle palkkia eikä sivuille pilareita (ei aiheudu lisäkustannuksia kun palkit ja pilarit jäävät
pois) Rakennesuunnittelija Veli-Pekka Ponkala Insinööritoimisto Bothnia Raktek Oy:stä on
käynyt alustavasti kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaan kanssa asian läpi. Tähän muutostyöhön
maalauksineen menisi noin 2 viikkoa.
Palkanlaskijan huoneeseen siirtyy toinen kirkkoherranviraston työntekijöistä ja ottaa myös siinä
tilassa asiakkaita vastaan. Näin saadaan lisätilaa asiakaspalveluun. Seurakuntalaiset voivat
asioida rauhassa, eikä vieressä olevat asiakkaat kuule toistensa keskusteluja.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Palkanlaskija siirtyy taloussihteerin huoneeseen ja ottaa siellä vastaan taloustoimiston asioilla
olevat asiakkaat.
Kirjastotilaan rakennetaan kaksi lisähuonetta pienellä remontilla. Toiseen niistä menee joko
taloussihteeri tai seurakuntasihteeri. Toiseen huoneeseen menee työntekijä, joka tekee
kirkonkirjojen tarkistustyötä (määräaikainen työntekijä 14.2.2018 asti) Sitten kun huone
vapautuu, sitä voidaan käyttää neuvottelutilana.
Sukututkijoille varataan huone kirjaston vierestä (seurakuntasihteerin huonetta vastapäätä).
Muuton alustava aikataulu olisi syyskuussa 2017. Remontti tehdään kesän aikana.
Mikäli muutto toteutuu, jää Parasniemen kirkkoherranvirastoon vapaita tiloja. Keskusteluja on jo
käyty diakoniatyöntekijöiden kanssa siitä, olisiko heillä valmiutta siirtyä töihin Parasniemeen.
Tässä tapauksessa heidän nykyinen työpisteensä Välikadulla jäisi tarpeettomaksi. Seurakunta
voisi tällöin ottaa ko. osakkeeseen vuokralaisen.
PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakunnan kirkkoherranvirasto siirretään Parasniemestä Suensaaren srktalon yhteyteen syksyllä 2017.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto kumosi aiemmin (Kn 24.9.2014 § 129) tekemänsä päätöksen, että
kirkkoherranviraston siirto viedään kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Puheenjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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24 §

Kirkkoherran työhuone Suensaaren srk-talolle
Kirkkoherran työhuoneen sijaintipaikka on ollut Parasniemen kirkkoherranvirasto. Vt.
kirkkoherra Tero Saapunki on kuitenkin siirtynyt Suensaaren seurakuntatalolle ja todennut, että
se on ollut hyvä käytäntö.
Päivittäistyön sujuvuus on selkeästi parantunut, kun kirkkoherran työhuone on Suensaaressa.
Valmistelu-, kokous ja yhteydenpitoasiat hoituvat luontevasti ja joutuisasti. Tieto kulkee
paremmin ja tiedonkulun katkoksilta vältytään. Kirkkoherra on lisäksi lähempänä sekä
työyhteisöä että seurakuntalaisia. Näistä seikoista on jo tullut myönteistä palautetta.
Työhuoneen siirto Suensaareen on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi niin toiminnan, palvelun ja
läheisyysperiaatteenkin kannalta.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoherran työhuoneen vakituiseksi sijoituspaikaksi määritellään Suensaaren
seurakuntatalo.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi päätettiin, että kirkkoherranviraston ja kirkkoherran työhuoneen siirrosta tiedotetaan
näkyvästi Kirkkolaiva-lehdessä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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25 §

Tiedoksi
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä:
1. Tuomiokapituli on vahvistanut 13.12.2016 Aila ja Heikki Keskimaunun tontin vuokrasopimuksen jatkamisen (Dnro: DOUL/11/03.01.00/2016). Päätös asetettu nähtäville
21.12.2016.
2. Tuomiokapituli on vahvistanut 13.12.2016 Simo Riihimaan tontin vuokrauksen (Dnro:
DOUL/12/03.01.01/2016). Päätös asetettu nähtäville 21.12.2016.
3. Tuomiokapituli on vahvistanut 13.12.2016 Urho Salmelan tontin vuokrasopimuksen
jatkamisen (Dnro: DOUL/13/03.01.01/2016). Päätös on asetettu nähtäville 21.12.2016.
4. Tuomiokapituli on vahvistanut 13.12.2016 Raja-Kiinteistöt Oy:n tontin vuokrasopimuksen
jatkamisen (Dnro: DOUL/14/03.01.01/2016). Päätös on asetettu nähtäville 21.12.2016).
5. Tuomiokapituli on merkinnyt tiedoksi 24.11.2016 Tornin seurakunnan kappalaisen viran
lakkauttamisen 1.9.2016 alkaen.
6. Tuomiokapituli on antanut 24.11.2016 pastori Tero Saapungille viranhoitomääräyksen
Tornion seurakunnan kirkkoherran virkaan määräaikaisesti ajalle 1.1. – 31.5.2017.
7. Tuomiokapituli on vahvistanut 17.1.2017 Marja-Riitta Ojalan määräaikaisen ja osa-aikaisen
(50%) viranhoitomääräyksen Tornion seurakunnan kappalaisen virkaan ajalle 19.131.3.2017 (Dnro: DOUL/36/01.01.01/2017).
8. Tuomiokapituli on vahvistanut 17.1.2016 Nona Lehtisen viranhoitomääräyksen Tornion
seurakunnan seurakuntapastorin virkaan määräaikaiseksi ajalle 1.1-31.5.2017 (Dnro:DOUL
67/01.01/2016)
Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
13/2016 - Pastori Nona Lehtiselle on anottu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhaltijapäätöksellä virkamääräystä Tornion srk:n vs. seurakuntapastorin tehtävään ajalle 1.1. –
31.5.2017.
1/2017 – Pastori Marja-Riitta Ojalalle on anottu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta
viranhaltijapäätöksellä osa-aikaista (50 %) virkamääräystä Tornion srk:n vs. kappalaisen
tehtävään ajalle 19.1. – 31.3.2017.
Talouspäällikön viranhaltijapäätöksiä:
42/2016 Saamisten kirjaaminen luottotappioihin 2.473,80 €.

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi ja hyväksytään.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
(25 § ei ole julkinen vuosilomien osalta.)
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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26 §

S-pankin tilin käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset
Tornion seurakunnalla on S-pankissa kaksi pankkitiliä. Tilillä FI51 3939 0052 3006 39 on
käyttöoikeus talouspäällikkö Soile Martikaisella. Toinen tili on FI29 3636 3001 8805 33. Tällä
tilillä on käyttöoikeus Riitta Angerialla ja Anne Saloniemellä.
Käyttöoikeudet todentuivat saldo- ja korkotodistuksessa, joka pyydettiin pankista tilinpäätöstä
varten.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto;
- poistaa Anne Saloniemen tilinkäyttöoikeudet tililtä FI 29 3636 3001 8805 33
- antaa tilinkäyttöoikeudet Soile Martikaiselle tilille FI 29 3636 3001 8805 33
- antaa tilinkäyttöoikeudet Riitta Angerialle tilille FI51 3939 0052 3006 39
- Tornion seurakunta tekee verkkopankkisopimuksen S-pankin kanssa. Verkkopankkiin
annetaan käyttöoikeudet talouspäällikkö Soile Martikaiselle ja taloussihteeri Riitta
Angerialle.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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27 §

Kirkkovaltuuston kokousten päätösten tarkastaminen
KL10:6 §
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä
tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston
tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden
ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista
asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. (30.12.2003/1274)
Kv 15.12.2016
39 § Kokouksen avaus
40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
41 § Käsiteltävät asiat
42 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
43 § Hautapaikkamaksu Parasniemen hautausmaalle palkkialueelle (O, P ja Q)
44 § Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmat
45 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
46 § Kokouksen päättäminen
47 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kv 11.01.2017
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Käsiteltävät asiat
4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
6 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
7 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodeksi 2017
8 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
9 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen valinta vuosiksi
2017 - 2018
10 § Kirkkoneuvoston jäsenten (7) valinta vuosiksi 2017 - 2018
11 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten (7) valinta vuosiksi
2017 - 2018
12 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
13 § Kokouksen päättäminen
14 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene
toimivaltaa ulommaksi taikka muutoinkaan ole lainvastaisia.
Kirkkovaltuuston päätökset voidaan panna täytäntöön.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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28 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ke 25.01.2017 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, Parasniementie 115, 95450 Tornio.
Ke 01.02.2017 – to 02.03.2017 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Parasniemen kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 01.02.2017 –
to 02.03.2017 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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29 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tero Saapunki päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja Tero Saapunki piti päätöshartauden ja päätti kokouksen klo 20.07.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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30 §

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: 7 §, 17 §, 20 §
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: 5-6 §:t, 8-16 §:t, 18-19 §:t, 21-27 §:t
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: 5-6 §:t, 8-16 §:t, 18-19 §:t, 21-27 §:t
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.
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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-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 1-4 §:t ja 28-30 §:t

Valitusosoitus liitteenä.
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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
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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.
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