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Keskiviikko 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
58 § Kokouksen avaus
59 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
60 § Käsiteltävät asiat
61 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
62 § Ei julkinen
63 § Vuoden 2018 tuloveroprosentin vahvistaminen
64 § Vuoden 2018 talousarvion raami
65 § Hautasijojen luovutus / Risto Tauno Kalevi
66 § Tontin ostotarjous Raja-Kiinteistöt Oy
67 § Utsjoen seurakunnan avustushakemus
68 § Maanvuokrauspyyntö Anita Hurtig
69 § Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 - 2020
70 § Ei julkinen
71 § Sopimus Tornion seurakunnan tilaisuuksien radioinnista / Radio Pro
72 § Kirkkovaltuuston kokousten päätösten tarkastaminen
73 § Koulutusmääräraha-anomus / kanttori
74 § Lähetyssihteeri
75 § Esitys maanvaihdosta / Kari ja Marjo Marttila
76 § Tiedoksi
77 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
78 § Kokouksen päättäminen
79 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

58 §

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 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

59 §

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 12. huhtikuuta 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:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
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PYKÄLÄ

60 §

Käsiteltävät asiat
58 § Kokouksen avaus
59 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
60 § Käsiteltävät asiat
61 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
62 § Ei julkinen
63 § Vuoden 2018 tuloveroprosentin vahvistaminen
64 § Vuoden 2018 talousarvion raami
65 § Hautasijojen luovutus / Risto Tauno Kalevi
66 § Tontin ostotarjous Raja-Kiinteistöt Oy
67 § Utsjoen seurakunnan avustushakemus
68 § Maanvuokrauspyyntö Anita Hurtig
69 § Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 - 2020
70 § Ei julkinen
71 § Sopimus Tornion seurakunnan tilaisuuksien radioinnista / Radio Pro
72 § Kirkkovaltuuston kokousten päätösten tarkastaminen
73 § Koulutusmääräraha-anomus / kanttori
74 § Lähetyssihteeri
75 § Esitys maanvaihdosta / Kari ja Marjo Marttila
76 § Tiedoksi
77 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
78 § Kokouksen päättäminen
79 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Ylimääräisinä asioina päätettiin ottaa käsittelyyn 74 § Lähetyssihteeri ja 75 § Esitys maanvaihdosta / Kari ja Marjo Marttila.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

61 §

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 Juha Berg.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Naalisvaara ja Tarja Tervahauta.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

62 §
63 §

Ei julkinen
Vuoden 2018 tuloveroprosentin vahvistaminen
KIRKKONEUVOSTO 19.4.2017 § 63:
Vuonna 2016 on saatu kirjanpidon mukaan:
kirkollisveroja
valtionrahoitusta
yhteisöveroja
Yhteensä

3.961.285 €
436.512 €
55.033 €
4.452.830 €

Vuodelle 2017 on arvioitu kirkollisveroja saatavan
ja valtionrahoitusta
Yhteensä

3.881.500 €
434.893 €
4.316.393 €

Vuodelle 2018 arvioidaan kirkollisveroja saatavan
ja valtionrahoitusta
Yhteensä

3.890.000 €
434.000 €
4.324.000 €

Kirjanpidon mukaiset kirkollisverotulot vuodelta 2016 ovat laskeneet edelliseen vuoteen (2015)
verrattuna 1,99 % eli 80.442 €.
Valtionrahoituksen määrä perustuu kunnan asukaslukuun ja on vuodessa noin 434.000 €.
Yhteisöverotuloja tuskin saadaan enää vuonna 2018.
LIITE:

Arvio verotuloista
Kirjanpidon mukaan 31.3.2017 mennessä on kirkollisverotuloja saatu 1.087.516 euroa.
31.3.2016 oli kirkollisverotulojen määrä 1.143.356 euroa. Vähennystä vuodesta 2016 on 55.840
euroa eli 5,3 %.
Kirjanpidon mukaiset valtionrahoitustulot 31.3.2017 mennessä ovat 108.218 euroa. 31.3.2016
oli valtionrahoitustulot 109.128 euroa. Vähennystä vuodesta 2016 on 1000 euroa eli 0,92 %.
Kirkollisverotulojen kertymää on talouden heilahtelujen, paikkakunnan työllisyystilanteen ja
kirkosta eroamisen vuoksi vaikea ennustaa.
Seurakunta saa valtionrahoitusta kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (hautaustoimi,
väestökirjanpito, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ylläpito). Valtionrahoituksen
pohjana käytetään kuntien väkilukuja. Tornion seurakunnan arvio valtionrahoituksesta on noin
434.000 euroa.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ
Tuloveroprosentin nostoon ei vielä ole tarvetta. Seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämiä
käytettävänä talouden heilahteluihin.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitetään, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2018 vahvistetaan 1,5 %.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

64 §

Vuoden 2018 talousarvion raami
KIRKKONEUVOSTO 19.4.2017 § 64:
Kirjanpidon mukaan 2016 saatiin verotuloja yhteensä 4.452.830 euroa. Lisäys vuoden 2015
verotuloihin oli 40.171 euroa (+0,9 %).
Kirkollisverojen osuus 2016 oli 3.961.285 euroa. (v. 2015 4.041.727 euroa) ja vähenivät 80.442
eurolla vuodesta 2015 (- 1,99 %). Valtionrahoitusta saatiin 436.512 euroa. Yhteisöverotuloja
saatiin enää 55.033 euroa. Yhteisöverotuloja saadaan enää vähäisiä määriä vuonna 2017.
Toimintatuottoja saatiin vuonna 2016 488.603 euroa. Toimintatuottoja oli budjetoitu saatavan
497.870 euroa, joten tavoitteesta jäätiin noin 9.000 euroa. Toimintatuotoilla katettiin 11,82 %
toimintakuluista.
Toimintakulut olivat 4.132.063 euroa. Toimintakuluja oli budjetoitu vuodelle 2016 4.187.376
euroa. Toimintakulut lisääntyivät 69.000 euroa vuodesta 2015 (1,69 %).
Toimintakate oli -3.643.460 euroa. Verotuloilla katettiin 81,82 % toimintakatteesta.
Vuosikate oli 530.340 euroa ja riitti hyvin suunnitelman mukaisiin poistoihin, jotka olivat 258.847
euroa. Vuosikate pieneni 117.253 euroa vuodesta 2015 (18,10 %).
Tornion seurakunnan omavaraisuusaste % on 94,94. Omavaraisuus mittaa seurakunnan
vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.
Pääluokkien nettomenot vuonna 2016 olivat seuraavan laiset: seurakunnallinen toiminta 55 %,
kiinteistötoimi 17 %, yleishallinto 16 % ja hautaustoimi 12 %.
Tilikauden tulos vuodelta 2016 oli +271.492,79 euroa. Vuoden 2015 tulos oli +386.618,95
euroa.
Vuoden 2016 tilinpäätös oli 122.652 euroa ylijäämäinen.
Lainaa ei seurakunnalla ole.
Raamiesityksen pohjana on vuosien 2014 - 2016 tilinpäätökset. Tavoitteena on, että vuoden
2018 talousarvio ei olisi alijäämäinen.
Arvio vuoden 2018 kirkollisverojen tuloksi on 3.890.000 euroa. Kirkollisverojen tulokertymää on
talouden taantuman, paikkakunnan työllisyystilanteen ja kirkosta eroamisten vuoksi vaikea
ennustaa.
Valtion rahoituksen osuuden oletetaan vuonna 2018 olevan noin 434.000 euroa.

LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2018 / TA-esitykset 2017
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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PYKÄLÄ
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän talousarvion raamiehdotuksen hyväksymistä. Esitys pohjautuu 3.890.000 euron kirkollisverotuloarvioon ja 434.000 saatavaan valtionrahoitustuloon. Luvut ovat suuntaa antavia ja
täsmentyvät syksyllä talousarvion laadinnan yhteydessä.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto edellyttää talousarvion laadinnassa toiminnan suunnittelua.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

65 §

Hautasijojen luovutus / Risto Tauno Kalevi
Tauno Kalevi Riston jälkeläiset luovuttavat hautasijat (3 sijaa) 7 - 8 ja 12 takaisin seurakunnalle
uudelleen käyttöön. Hautasijat 9,10 ja 11 (3 sijaa) jäävät vielä omaisten käyttöön. Hautatunnus
on 3 0005 000 7-12 (6 sijaa). Uusi hautatunnus: 3 0005 000 0009-0011 (3 sijaa).
Luovuttajia ovat Pentti Risto, Paavo Risto, Pekka Risto, Pirjo Kaarlela, Päivi Risto, Heikki Risto
ja Jussi Risto.

LIITE:

Hautasijojen luovutus lomake

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvoston hyväksyy luovutuksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

66 §

Tontin ostotarjous Raja-Kiinteistöt Oy
Tornion seurakunta on vuokrannut Raja-Kiinteistöt Oy:lle Tornion kaupungin Putaan korttelissa
33 tontin nro 14. Kiinteistötunnus 851-014-0018-0003. Tontin pinta-ala on 2463 m². Tontilla on
rakennusoikeutta 800 m². Vuokrakausi on alkanut 1.3.2017 ja vuokrasopimus on tehty
kolmeksikymmeneksi (30) vuodeksi. Vuokra-aika päättyy 28.2.2047. Tontin vuosivuokra on
3080 euroa. Tontin vuokrahinta on 3,85 euroa/kerrosneliömetri. Vuokratontille on rakennettu n.
400 kerrosneliömetrin K-market kauppa.
Raja-Kiinteistöt Oy tarjoaa tontista 50.000 euroa.

LIITE:

Tontin ostotarjous 20.3.2017
Kartta
Rakennusaikainen valokuva kaupasta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Tontin myyntihintaa on selvitetty Tornion seurakunnan kiinteän omaisuuden arviomiesten ja
Tornion kaupungilta saatujen tietojen perusteella. Saatujen arvioiden perusteella tontin hinta on
68,75 - 70 euroa/rakennusneliömetri eli 55.000 ja 56.000 euron välillä.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaan mukaan tonttia ei ole kaupan rakennusvaiheessa tarvinnut
paaluttaa ja ainoastaan normaalit rakentamiseen liittyvät maanvaihdot on tarvinnut suorittaa.
Tontista saadaan vuokratulona 3.080 euroa vuodessa. Kiinteistöveroa maksetaan 207,51
euroa. (2017) Tontista saatava vuotuinen tuotto on 5,13 % kun vuokratulosta vähennetään
kiinteistöveron osuus.
Esitän, että Raja-Kiinteistöt Oy:n tarjoamaa hintaa 50.000 euroa ei hyväksytä.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti, että Raja-Kiinteistöt Oy:n tarjoamaa hintaa (50 000 €) ei hyväksytä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

67 §

Utsjoen seurakunnan avustushakemus
Utsjoen seurakunta on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ja Utsjoen seurakuntaa ollaan
mahdollisesti liittämässä Inarin seurakuntaan. Utsjoen kirkkoneuvosto anoo avustusta Suomen
seurakunnilta.
Tornion seurakunta on kerännyt kolehdin 26.2.2017 Saamelaisten parissa tehtävään kirkolliseen työhön Karigasniemen kappelin rakentamis- ja kalustamiskuluja kattamaan (Karigasniemen kappelin kannatusyhdistys ry). Kolehdin suuruus oli 212,70 €.

LIITE:

Anomus

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää avustuksen myöntämisestä.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti, että tässä vaiheessa ei myönnetä avustusta vaan odotetaan selvitysmies
Juha Muilun raporttia ennen avustuksen myöntämistä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

68 §

Maanvuokrauspyyntö Anita Hurtig
Anita ja Erkki Hurtigilla on Tornion Kyläjoella, Almenikintie 44, omakotitalo. Tontti sijaitsee Tornion seurakunnan metsäpalstan vieressä. He ovat rakentaneet tontin rajalle kevyen varastorakennuksen, jossa on myös sauna.
Anita Hurtigin laatimassa hakemuksessa kerrotaan, että huonoista tonttirajamerkinnöistä ja
ajattelemattomuudesta johtuen, saunan pääty tulikin liian lähelle Tornion seurakunnan rajaa,
jopa hieman sen päälle. Saunarakennukselle ei ole haettu rakennuslupaa ja asiasta on tullut
kehoitus Tornion kaupungilta saattaa lupa-asia kuntoon. Rakennusvalvonta on suhtautunut
asiaan ymmärtäväisesti ja luvannut että lupa voidaan myöntää jälkikäteen.
Koska rakennusmääräyksissä oleva ehto, että rakennuksen on oltava vähintään 5 metriä rajalta
ei täyty, Anita Hurtig pyytää, että Tornion seurakunta vuokraisi noin 245 m² alueen seurakunnan
omistamasta tilasta. Vuokra-ajaksi Anita Hurtig esittää esimerkiksi 20 vuotta.

LIITTEET:

Maanvuokrauspyyntö Anita Hurtig 29.7.2016
Muistio 11.8.2016 Tornion seurakunnan tekemästä katselmuksesta Almenikintie 44:ään.
Ohjeistus seurakunnan maaomaisuuden luvaton käyttö (Kn 20.2.2017 § 36)

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää, hyväksytäänkö Anita Hurtigin esittämä maanvuokraus
pyyntö.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti, että Anita Hurtigin maanvuokrauspyyntöä ei hyväksytä. Sen sijaan
kirkkoneuvosto on valmis myymään maastokatselmuksessa todetun luontaisiin rajoihin
rajoittuvan metsämaa-alueen hintaan 5 €/m².
Muussa tapauksessa, seurakunnan ohjeistuksen mukaisesti, kirkkoneuvosto edellyttää saunarakennuksen siirtämistä omalle tontille.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Sivu 15(27)

Keskiviikko 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

69 §

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 - 2020
Työntekijä- ja työnantajakeskusjärjestöt ovat päivittäneet työpaikan tasa-arvosuunnitelman
tarkistuslistan 4.9.2015 ja kannustavat työpaikkoja päivittämään tasa-arvosuunnitelmat ajan
tasalle. Vuoden 2015 alussa uudistetun tasa-arvolain mukaan vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan on tehtävä tasa-arvo suunnitelma ainakin joka toinen vuosi.
Tornion seurakuntayhtymä on tehnyt tasa-arvosuunnitelman 2006 ja suunnitelmaa on päivitetty
vuonna 2014.
Tasa-arvosuunnitelma on päivitetty ajalle 2017 - 2020. Tasa-arvosuunnitelma on päivitetty
yhteistyötoimikunnassa, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö (työnantajan edustaja), kaksi työsuojeluvaltuutettua ja luottamusmies (työntekijöiden edustajat).
Yhteistyötoimikunta huolehtii mm. henkilökunnan liikunnasta, työpaikkaruokailusta, ensiapukoulutuksesta ja yleisestä työhyvinvoinnista. Työympäristötoimikuntaan kuuluvat työntekijöiden
valitsemat edustajat, yksi liiton edustaja sekä työnantajan valitsema edustaja.
Työryhmä valitaan nelivuotiskaudeksi.

LIITE:

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 - 2020

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 16(27)

Keskiviikko 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

70 §

Ei julkinen

71 §

Sopimus Tornion seurakunnan tilaisuuksien radioinnista / Radio Pro
Tornion paikallisradio ry / Paikallisradioyhdistys Radio Pro on tarjonnut seurakunnalle tilaisuuksien radiointeja Alatornion kirkosta liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.
Aiempaa kirjallista sopimusta radioinneista ei ole.

LIITE:

Sopimus Tornion seurakunnan tilaisuuksien radioinnista

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Sivu 17(27)

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Keskiviikko 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

72 §

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 16.02.2017
15 § Kokouksen avaus
16 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
17 § Käsiteltävät asiat
18 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
19 § Tornion srk:n kappalaisen virka
20 § Tornion seurakunnan taloussäännön päivittäminen
21 § Tiedotuksia
22 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
23 § Kokouksen päättäminen
24 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kv 03.04.2017
25 § Kokouksen avaus
26 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
27 § Käsiteltävät asiat
28 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
29 § Käyttötalouden ylitysoikeudet
30 § Vuoden 2016 tilinpäätös
31 § Lähetyssihteeri
32 § Tiedoksi
33 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
34 § Kokouksen päättäminen
35 § 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.

Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 18(27)

Keskiviikko 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

73 §

Koulutusmääräraha-anomus / kanttori
Kanttori Timo Perkkiölle on myönnetty koulutusmäärärahaa 675 € Oulussa tapahtuvaan laulu- ja
urkuimprovisaatio-opiskeluun. Ko. opintojen järjestäminen on kuitenkin osoittanut haastavaksi.
Timo Perkkiö anoo kohdennusmuutosta sekä pientä lisämäärärahaa seuraavasti:
Laulukurssi Kalajoen Kristillisellä opistolla 24. - 30.7.2017.
Opettajina Esko Jurvelin ja Eliisa Suni
Kurssi on intensiivikurssi joka johtaa ehdottomasti parempaan lopputulokseen kuin
harvakseltaan Oulussa suoritettavat opinnot.
Henkilökohtaista laulunopetusta säestyksineen 6 x 45min, lisäksi henkilökohtaiset
säestystunnit ja kurssiryhmän yhteistunnit
Henkilökohtaista harjoittelua
Lisäksi mahdollisuus seurata myös toisten opetusta
Kustannukset:
opetus 450 €
matkat Tornio – Kalajoki – Tornio 526 km omalla autolla 215,66 €
yksi lämmin lounas / pvä n. 60 €
yhteensä 725,66 €
Hän yöpyy omassa asuntovaunussa, jolla säästyy majoituksen hinta (300 €) ja täysi ruokailu
(150 €) ja vaunupaikan kustannuksista opiston pihapiirissä hän vastaa itse.

LIITE:

Koulutusmääräraha-anomus / Timo Perkkiö / 11.4.2017

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään anotulla tavalla.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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74 §

Lähetyssihteeri
Keminmaan ja Tornion kirkkovaltuustot ovat päättäneet perustaa yhteisen lähetyssihteerin
viran. Hänen työpanoksensa olisi Keminmaassa 50 % ja Torniossa 50 %, yhteensä 100 %
kahden vuoden määräajalla. Päätösten jälkeen on tullut ilmi, että tällaisen virkasuhteen myötä
lähetyssihteerille tulisi KirVESTES 120 §:n mukaan suorittaa matkakorvauksia ja päivärahoja
mikäli työnteko virkapaikalla kestää vähemmän kuin 1 kk. Tornion kirkkoneuvosto on aiemmin
päättänyt, että matkakulut maksetaan vain oman seurakunnan sisällä siirtymisestä.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että lähetyssihteerin työnteko kestää 5 viikkoa kerrallaan kummassakin paikassa
vuorotellen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 20(27)
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75 §

Esitys maanvaihdosta / Kari ja Marjo Marttila
Kari ja Marjo Marttila esittävät maanvaihtoa Tornion seurakunnan kanssa. Kari ja Marjo Marttila
asuvat Porthaninkatu 14. He omistavat tontin. Naapuritalossa Porthaninkatu 12 asuvat Hagert
Mika ja Trög Heli ja tontti on vuokrattu Tornion seurakunnalta.
Marttilan tontti nro 26, Porthaninkatu 12, on lohkottu omaksi tontiksi Haapala nimisestä tilasta.
Silloin ei ole huomioitu Porthaninkatu 14:n kellariin menevää alaovea, joka on ollut vielä siinä
vaiheessa suljettuna. Vuonna 2000 - 2002 tehdyn remontin yhteydessä kellariin menevä ovi on
otettu uudelleen käyttöön. Tämä aiheutti sen, että taloon pihaan tuleva aukko jäi kellarin oven
kohdalta liian kapeaksi, että vähänkin suuremmalla autolla ajo talon pihalle ja pihasta pois on
todella hankalaa.
Vaihdettavien maiden koko on noin 13 m². Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy vaihdon, tehdään
lohkomistoimitus ja Kari ja Marjo Marttila maksavat lohkomistoimituksen ja muut kulut.
Lohkomistoimituksessa Marttila luovuttaa oman tonttiinsa takaosasta 13 m² seurakunnalle ja
seurakunta luovuttaa 13 m² tontin etuosasta liitettäväksi Marttilan tonttiin.

LIITE:

Kari ja Marjo Marttilan esitys maan vaihtamiseksi
Kartta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
13.4.2017 pidetyssä katselmuksessa olivat mukana Kari Marttila, Mika Hagert, kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa ja talouspäällikkö Soile Martikainen. Naapurissa asuvat asukkaat Mika
Hagert ja Heli Trög ovat suostuneet kyseiseen muutokseen tonttien välillä. Muutoksesta ei
aiheudu kustannuksia seurakunnalle vaan muutoksen hakija vastaa kustannuksista.
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy maanvaihdon Kari ja Marjo Marttilan kanssa. Asia viedään
kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen päätettäväksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin
ja Kirkkohallituksen päätettäväksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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76 §

Tiedoksi
Tuomiokapitulin päätökset:
Tuomikapituli on 14.3.2017 antanut:
1. pastori Heikki Turuselle määräaikaisen viranhoitomääräyksen Tornion seurakunnan
kappalaisen virkaan ajalle 1.4. – 31.5.2017.
2. pastori Tero Saapungille määräaikaisen viranhoitomääräyksen Tornion seurakunnan
kirkkoherran virkaan ajalle 1.6. – 31.12.2017.
3. pastori Nona Lehtiselle määräaikaisen viranhoitomääräyksen Tornion srk:n kappalaisen
virkaan ajalle 1.6. – 31.12.2017.
Tuomiokapituli on 4.4.2017 antanut:
4. pastori Tero Saapungille viranhoitomääräyksen Tornion seurakunnan kappalaisen virkaan
1.5.2017 alkaen ja kehottaa Tornion seurakuntaa antamaan pastori Tero Saapungille KL 6:
18 § 2 mom. mukaisen selvityksen keskeisistä virkasuhteen ehdoista.
Talouspäällikön päätökset:
Tilattu Tornion kirkon mallikorjaukset, yhteisarvo 7.998 euroa.
Tiedoksi testamenttisaannot työryhmän kokousmuistio 27.2.2017 (arkistosarja 2.2.1)
Tiedoksi taloustilastolomakkeet A71, A72, A75, A77, A81, A82, A83, A84, A9, A731, A732 ja
Sertika tilastot.
Vt. kirkkoherran tiedotukset:
1. Diakoniatyöntekijöiden kanssa on sovittu, että Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tiimissä
diakoniatyönedustajat vuorottelevat, samoin kuin kanttorit ja suntiot.

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi ja hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 22(27)

Keskiviikko 19.04.2017 klo 16.30 – 19.30
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

77 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ke 19.04.2017 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, Parasniementie 115, 95450 Tornio.
Ke 26.04.2017 – pe 26.05.2017 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Parasniemen kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 26.04.2017 –
pe 26.05.2017 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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78 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tero Saapunki päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja Tero Saapunki piti päätöshartauden ja päätti kokouksen klo 19.30.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Sivu 24(27)

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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79 §

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: 63-64 §:t (valmistelua), 65, 70 ja 76 §:t (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: 62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 ja 74 §: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: 75 §
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: 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 ja 74 §: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.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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PYKÄLÄ
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: 62 §
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: 58-61 §:t ja lopetus 77-79 §: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: 68 §, 75 §
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:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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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:

