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48 §

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

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 16.10.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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49 §

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 to 9. maaliskuuta 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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50 §

Käsiteltävät asiat
48 § Kokouksen avaus
49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
50 § Käsiteltävät asiat
51 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
52 § Vuoden 2016 tilinpäätös
53 § Lähetyssihteeri
54 § Tiedoksi
55 § Rekrytointityöryhmän perustaminen
56 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
57 § Kokouksen päättäminen
58 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin käsiteltävät asiat.
Ylimääräisenä asiana päätettiin ottaa käsittelyyn rekrytointityöryhmän perustaminen (55 §).

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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51 §

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 Riitta Kasala ja Raija Kontio.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Kasala ja Raija Kontio.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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52 §

Vuoden 2016 tilinpäätös
KIRKKONEUVOSTO 20.2.2017 § 41:
KJ 15 luku 9 §: Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja
niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:n 1
momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet.
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille.
Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.
Kirjanpidon mukaan saatiin verotuloja yhteensä 4.452.467 euroa (vuonna 2015 saatiin verotuloja 4.412.659 euroa). Lisäystä vuoteen 2015 oli 39.808 euroa (0,9 %).
Kirkollisverojen osuus oli 3.961.285 euroa (v. 2015 summa oli 4.041.727) Vähennystä vuodesta
2015 oli 80.442 euroa (2,03 %).
Yhteisöverotuloja saatiin vanhoilta vuosilta vielä 54.670 euroa. Verovuodelle 2015 ja sitä
aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveroja on tilitetty seurakunnille vielä vuonna 2016.
Verohallinnolta saadun tiedon mukaan viimeiset erät tilitetään lokakuussa 2017 mutta
seurakunnille tilitettävät yhteisöveromäärät ovat enää vähäisiä.
Toimintatuotot olivat 488.603 euroa (budjetoitu 497.870 euroa)
Toteuma 2016
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tulot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Yhteensä

255
37 313
170 287
191 313
33 218
21 179
18 655
16 380
488 600

TA 2016
0
16 620
183 710
183 140
80 000
16 400
18 000
0
497 870

Toimintakulut olivat 4.132.063 euroa (budjetoitu 4.187.376 euroa
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet, tarvikkeet & tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
Yhteensä

Toteuma 2016
2 601 112
905 069
88 021
360 396
110 864
66 600
4 132 063

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TA 2016
2 552 641
908 155
95 932
460 935
109 000
60 713
4.187.376
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Toimintakate oli –3.643.461 euroa (vuonna 2015 -3.508.622 euroa).
Toimintatuotoilla katettiin 11,82 % toimintakuluista (vuonna 2015 13,64 %).
Vuosikate oli 530.340 euroa (vuonna 2015 647.593 euroa) ja riittää hyvin suunnitelman
mukaisiin poistoihin jotka ovat 258.847 euroa. Vuosikate pieneni 117.253 euroa vuodesta 2015
(18,11%)
Tornion seurakunnan omavaraisuusaste % on 94,94. Omavaraisuus mittaa seurakunnan
vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.
Tilikauden tulos on 271.492,79 euroa. Parasniemen seurakuntataloon tehty investointivaraus
(300.000 euroa) on purettu. Poistoeron lisäys 48.840,97. Tilikauden 2016 tuloksesta tehdään
200.000 euron investointivaraus Alatornion kirkon korjaukseen. Tehdyn investointivarauksen
jälkeen tilikauden ylijäämä on 122.651,82 euroa.
Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarat ovat lisääntyneet 617.904 euroa. Vuoden 2016
toteutuneet investointimenot ovat yhteensä 213.171 euroa.
Lainaa ei seurakunnalla ole.
LIITTEET:

Tuloslaskelma 2016
Tase 2016
Rahoituslaskelma 2016

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Tilintarkastaja ei ole vielä tarkastanut tilinpäätöstä. Lopullinen tilinpäätös esitellään tilintarkastajan käynnin jälkeen. Tuloslaskelmassa täytyy huomioida tilirakenteen muutos, joka
johtuu siitä, että seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016.
Kirjanpidontilejä on nykyisessä kirjanpitojärjestelmässä huomattavasti enemmän kuin
entisessä, jonka mukaan talousarvio on tehty. Joissakin tiliryhmissä voi näyttää siltä, että kulut
ovat huomattavasti ylittyneet vaikka tosiasiallisesti se johtuu vain siitä, että ennen Kipaan
siirtymistä kulu on budjetoitu eri tilille (esim. matkakorvaukset muille, majoituspalvelut muut ja
rav. palv. muut).
Esitän, että tehdään 200.000 euron varaus Alatornion kirkon korjaukseen, jonka jälkeen
tilikauden ylijäämä on 122.651,82 euroa.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin talouspäällikön esityksen mukaisesti.
LIITE:

Talouspäällikön esittely tilinpäätöksestä

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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KIRKKONEUVOSTO 16.03.2017 § 52:
Tilinpäätöksen luvut on käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa 20.2.2017.
LIITTEET:

Tasekirja 2016

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Tilintarkastaja Aarne Pohjola saapuu kokoukseen kertomaan vuoden 2016 tilintarkastuksesta.
1. Tilintarkastaja on tarkistanut 7.3.2017 vuoden 2016 tilinpäätöksen. Korjataan muutamia
tilinpäätösraportteja lopulliseen tasekirjaan ja lisätään liitetietoihin testamenttirahastojen
(Pfalerin rahasto, Junnilan rahasto, Tikkasen rahasto ja Virranranta rahasto) tuloslaskelmat.
2. Kirkkoneuvosto keskustelee ja hyväksyy toimintakertomuksen yleiskatsauksen, hallinnon,
henkilöstön, väkiluvun ja toiminnallisten tavoitteiden arvioinnit.
3. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilintarkastaja antaa
tilintarkastuskertomuksen sen jälkeen, kun kirkkoneuvosto on allekirjoittanut tilinpäätöksen.
Tilikauden ylijäämä 122.651,82 € siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.
KIRKKONEUVOSTO:
Tilintarkastaja Aarne Pohjola kertoi kokoukselle vuoden 2016 tilintarkastuksessa tekemistään
havainnoista seuraavaa:
1. Talous on tasapainossa ja vuosikate kattaa poistot. Tärkeät tunnusluvut ovat kohdillaan.
2. Talousarvio on alijäämäinen mutta tilinpäätös ylijäämäinen. Talousarvion laatimisessa
tulisi olla realistisempi ja ottaa lähtökohdaksi toteutuneet luvut. Hyvä huomioida tulevassa
talousarvion laadinnassa (tarkemmat suunnitelmat). Liikkeelle pitäisi lähteä toiminnasta.
Tilintarkastaja Aarne Pohjola poistui kokouksesta klo 16.47.
Valtuuston varapj. Niilo Kallioranta saapui kokoukseen klo 16.48.
Tämän jälkeen vt. kirkkoherra ja talouspäällikkö esittelivät tasekirjan 2016.
Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilipäätös päätettiin antaa
tilintarkastalle tarkastettavaksi.
Tilikauden ylijäämä 122.651,82 € päätettiin siirtää edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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53 §

Lähetyssihteeri
KIRKKONEUVOSTO 25.01.2017 § 20:
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:
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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 kirkkoneuvoston
päätettäväksi ennen toimen julistamista avoimesti haettavaksi.
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.
KIRKKONEUVOSTO 20.02.2017 § 39:
Asiasta on käyty neuvottelu Keminmaan seurakunnan kanssa 10.2.2017. Lähetyssihteeri tekisi
työtä seurakunnissa vuoroviikoin; viikko Keminmaassa ja viikko Torniossa. Työnkuvaan kuuluu
mm. yhteydenpito lähetysjärjestöihin, lähetyksen vapaaehtoistoimijoiden organisointi ja ohjaus,
osallistuminen seurakunnan toimintaan lähetyksen työalavastaavana, oman työalan johtokunnan sihteerinä toimiminen ja muut työnantajan määräämät tehtävät.
Lähetyssihteerin palkkauksen vaativuusryhmä on 501, mutta se ei ole ehdoton. Alempi
korkeakoulututkinto katsotaan eduksi.
Matkakulut maksetaan vain oman seurakunnan sisällä siirtymisestä. Henkilö ei siirry päivän
aikana seurakunnasta toiseen vaan tekee työtä vuoroviikoin molemmissa seurakunnissa.
Lähetyssihteeri on virkasuhteinen, hengellisen työntekijä. Virka on 2 vuoden määräaikainen
virka ja koeaika 4 kk. Keminmaan seurakunta toimii työnantajana ja hoitaa henkilön
palkanmaksun ja laskuttaa henkilöstökulut Tornion seurakunnalta.
Aikataulu olisi seuraavanlainen; maaliskuun aikana/huhtikuun alussa virka auki. Hakuaika 1
kuukausi. Toivomuksena olisi, että valittu henkilö aloittaisi virassa mahdollisimman pian.
Hakijoiden haastattelussa mukana molempien seurakuntien kirkkoherrat, toisen seurakunnan
talouspäällikkö sekä muutama neuvoston jäsen molemmista seurakunnista.
PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakunta palkkaa lähetyssihteerin yhdessä Keminmaan seurakunnan
kanssa yllä olevin ehdoin. Palkkauksen vaativuusryhmä on 501 mutta se ei ole ehdoton. Alempi
korkeakoulututkinto katsotaan eduksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti, että asiassa edetään esitetyllä tavalla.
Kirkkoneuvosto toivoo kuitenkin, että isompien tapahtumien yhteydessä joustoa löytyy puolin ja
toisin ja että markkinaviikoilla lähetyssihteeri voisi toimia Tornion seurakunnassa.
Lisäksi todettiin, että tehtävänkuva tarkentuu käytännössä.
jatkuu…
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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KIRKKONEUVOSTO 16.03.2017 § 53:
Keminmaan seurakunnan kanssa on edelleen neuvoteltu yhteisen lähetyssihteerin palkkaamisesta ja alustavasti sovittu lähetyssihteerin työpanoksen jakamisesta seuraavalla tavalla:
-

Keminmaan seurakunta toimii työnantajana ja hoitaa henkilön palkanmaksun. Viranhaltija
tekee 50% työstä Keminmaan seurakunnassa ja 50% Tornion seurakunnassa.
Kustannukset jaetaan samassa suhteessa seurakuntien kesken ja Keminmaan seurakunta
laskuttaa palkkakustannukset sivukuluineen Tornion seurakunnalta.
Työ järjestetään siten, että henkilö on kokonaisen päivän yhdessä toimipaikassa, eikä siirry
päivän aikana seurakunnasta toiseen.
Virka alkaa mahdollisimman pian.
Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan. Alempi korkeakoulututkinto
katsotaan eduksi.

Lähetyssihteerin tehtäviin kuuluu:
-

Yhteydenpito lähetysjärjestöihin ja lähetteihin kentällä
Lähetyksen vapaaehtoistoimijoiden organisointi ja ohjaus
Osallistuminen seurakunnan toimintaan lähetyksen työalavastaavana
Oman työalan johtokunnan sihteerinä toimiminen
Muut työnantajan määräämät tehtävät

Keminmaan seurakunnalle on esitetty toive, että isompien tapahtumien yhteydessä joustoa
löytyy puolin ja toisin ja että markkinaviikoilla lähetyssihteeri voisi toimia Tornion seurakunnassa.
PUHEENJOHTAJA:
Esitän kirkkoneuvostolle, että perustetaan lähetyssihteerin määräaikainen virka 2 vuodeksi.
Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Työ on hengellistä työtä.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin yhteisen määräaikaisen (2 v.) lähetyssihteerin viran perustaminen Keminmaan
seurakunnan kanssa. Päätös esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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54 §

Tiedoksi
Muut:
1. Jumalanpalvelus- ja musiikkityöntiimin kokousmuistio 22.2.2017 (ark.sarja:5.1.1.).
2. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt, että Tero Saapunki jatkaa vt. kirkkoherran
tehtävässä ja Nona Lehtinen jatkaa Tero Saapungin sijaisena vs. kappalaisena 31.12.2017
saakka.
Kirkkoherran viranhaltijapäätös:
3/2017 – Viranhaltijapäätöksellä on pyydetty pastori Heikki Turuselle virkamääräystä Tornion
seurakunnan vs. kappalaisen tehtävään ajalle 1.4.2017 – 31.5.2017 (ark.sarja:0.3.3.).

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi ja hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.
Lisäksi vt. kirkkoherra Tero Saapunki tiedotti seuraavista asioista:
1. Vt. kirkkoherra on alustavasti sopinut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa, että
tuomiokapituli asettaa Tornion srk:aan määräaikaisen seurakuntapastorin viran haettavaksi
ajalle 1.6. – 31.12.2017. Haku päättyy 30.3. ja tieto valituksi tulleesta annettava tiedoksi
tuomiokapitulille 19.4. mennessä. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi ja hyväksyi asian.
2. Vt. kirkkoherra esitti, että kanttori Katja Herojan työsuhdetta jatketaan ajalle 1.5. –
30.8.2017. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi ja hyväksyi asian.
3. Lopuksi vt. kirkkoherra muistutti vaitiolovelvollisuuden tärkeydestä.

Neuvoston jäsen Juha Berg poistui kokouksesta klo 19.00.
Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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55 §

Rekrytointityöryhmän perustaminen vuosiksi 2017 - 2018

PUHEENJOHTAJA:
Perustetaan tulevia rekrytointeja varten työryhmä, jonka tehtävänä on perehtyä hakemusasiakirjoihin, päättää haastatteluun kutsuttavista ja suorittaa haastattelut. Tehdyn selvitystyön ja
käytyjen keskustelujen pohjalta kirkkoherra tai talouspäällikkö (työmuodosta riippuen) tekevät
lopullisen valinnan valittavasta ja hänen varalleen valittavasta viranhaltijapäätöksellä mikäli
työsuhteen kesto on enintään 6 kk. Muissa tapauksissa tuodaan esitys neuvoston
päätettäväksi.
Esitän, että työryhmään nimetään:
1. Kirkkoherra
2. Talouspäällikkö
3. Kiinteistöpäällikkö
4. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
5. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
6. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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56 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan to 16.03.2017 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, Parasniementie 115, 95450 Tornio.
Ke 22.03.2017 – to 20.04.2017 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Parasniemen kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 22.03.2017 –
to 20.04.2017 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.
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57 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tero Saapunki päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja Tero Saapunki piti päätöshartauden ja päätti kokouksen klo 19.37.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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58 §

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: 52 ja 53 (valmistelua), 54 (tiedoksi)
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 55 §
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 kynnysarvon1.
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: 55 §
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.
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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: 48-51 §:t ja 56-58 §:t

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.
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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:

