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KOKOUSTIEDOT
Aika
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Sivu 2(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
216 § Kokouksen avaus
217 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
218 § Käsiteltävät asiat
219 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
220 § Lähetyskannatussopimukset / Lähetystyön vapaaehtoiset varat
221 § Maatalousyhtymä Alakuijalan ostotarjous Junnilan pelloista
222 § Tornion seurakunnan hankintaohjeen päivitetty versio
223 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
224 § Vastaavan lastenohjaajan nimittäminen
225 § Ei julkinen
226 § Taloussihteerin valinta
227 § Seurakuntapastorin viransijaisuus
228 § Kanttorin virka auki
229 § Henkilöstökokous 15.12.2017
230 § Hautakivisiirtoja koskevan hinnaston korjaus
231 § Tiedoksi
232 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
233 § Kokouksen päättäminen
234 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 3(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

216 §

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

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 16.05.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 4(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

217 §

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 puheenjohtajalle 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.

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 5(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

218 §

Käsiteltävät asiat
216 § Kokouksen avaus
217 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
218 § Käsiteltävät asiat
219 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
220 § Lähetyskannatussopimukset / Lähetystyön vapaaehtoiset varat
221 § Maatalousyhtymä Alakuijalan ostotarjous Junnilan pelloista
222 § Tornion seurakunnan hankintaohjeen päivitetty versio
223 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
224 § Vastaavan lastenohjaajan nimittäminen
225 § Ei julkinen
226 § Taloussihteerin valinta
227 § Seurakuntapastorin viransijaisuus
228 § Kanttorin virka auki
229 § Henkilöstökokous 15.12.2017
230 § Hautakivisiirtoja koskevan hinnaston korjaus
231 § Tiedoksi
232 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
233 § Kokouksen päättäminen
234 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 6(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

219 §

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

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 7(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

220 §

Lähetyskannatussopimukset / Lähetystyön vapaaehtoiset varat
KIRKKONEUVOSTO 22.05.2017 § 94:

Suomen Lähetysseura (SLS):
1. Shalhevetyah-toimintakeskus Jerusalemissa
5 000,- Sopimus tehty 28.4.2006
- Sopimus tarkistettu 27.6.2007 (kn 27.06.2007 § 111)
- Sopimuksen mukaisesti varattu talousarviomäärärahoja v. 2017 10 000 €.
- Kirkkoneuvosto kävi periaatekeskustelun kokouksessaan 19.4.2017 määrärahan puolittamisesta uuden kohteen (Tansania / Ulla Rissanen / 1.8.2017 alkaen 24 kk Tansaniassa) kanssa.
- Uusi sopimus astuu voimaan 01.07.2017.
- Uusi sopimus tarkistetaan 30.06.2019.
- Irtisanomisaika 6 kk.
2. Tansania / Ulla Rissanen
- Sopimus astuu voimaan 01.07.2017.
- Sopimusta tarkistetaan 30.06.2019.
- Irtisanomisaika 6 kk.

5 000,-

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL):
1. Lontoo / Maija-Leena Pelttarin työn tukeminen
5 000,- Työkenttänä ollut aiemmin Israel, toimii nykyään Lontoossa.
- Sopimus tehty 9.6.2006
- Sopimus uusittu vuonna 2007 (kn 27.06.2007 § 111).
- Vapaaehtoista kannatusta 2 500,- ja budjettimäärärahoista 2 500,2. Etu-Aasia / Hannu ja Heli Nokelainen
- Sopimus tehty 07.04.2010 (kn 24.03.2010 § 38).
- Budjettimäärärahoista 6 000,-.

6 000,-

3. Venäjä / Inkerin kirkko / Juha Saari
6 000,- Uusi sopimus tehty vuonna 2014 (kn 11.06.2014).
- Sopimus voimassa siihen saakka, kun Juha Saaren työ Inkerin Kirkon parissa jatkuu.
- Vapaaehtoista kannatusta 2 000,- ja budjettimäärärahoista 4 000,-

Lähetysyhdistys Kylväjä (KYLVÄJÄ):
1. Itä-Siperia / Johanna ja Matti Hyttisen työn tukeminen
- Sopimus tehty 10.12.2014 (kn 26.11.2014).
- Budjettimäärärahoista 6 000,-

6 000,-

jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 8(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

Medialähetystyö Sanansaattajat (SANSA):
1. Radiolähetystyö Intiassa
- Kn 27.06.2007 § 111
- Sopimus uusittu 9.6.2016.
- Sopimus voimassa toistaiseksi.
- Budjettimäärärahoista 5 000,-

5 000,-

Suomen Pipliaseura (PIPLIA):
1. Kannattajajäsenyys
- Päätös tehty Alatornion seurakuntaneuvostossa 13.6.2002
- Kn 27.06.2007 § 111

YHTEENSÄ
LIITTEET:

333,-

38 333,-

Mauri Laakson laatima lista kannatussopimuksista
Nimikkosopimukset virallisten lähetysjärjestöjen kanssa
Lähetyskannatus vuoden 2016 talousarviovaroista ja vapaaehtoisista varoista

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen muutoksen, jossa Israeliin Shalhevetyah’in seurakunnalle suunnattu tuki (10.000,-)
puolitetaan seuraavasti: Shalhevetyah’in seurakuntaa tuetaan edelleen 5 000,- eurolla ja uutena kohteena tuetaan Ulla Rissasen työtä Tansaniassa 5 000,- eurolla. Asiasta on käyty periaatekeskustelu 19.4.2017 kirkkoneuvostossa.
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi virallisten lähetysjärjestöjen kanssa solmitut voimassa olevat
kannatussopimukset.
Esitän, että viralliset kannatussopimukset yht. 38 333,- laitetaan maksuun 01.07.2017 alkaen
uuden nimikkosopimuksen astuessa voimaan. Loput määrärahat jaetaan ennen vuodenvaihdetta kun selviää vapaaehtoisesti kerättyjen lähetysvarojen määrä.
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi myös muut avustuskohteet, joita seurakunta on viimevuosina
tukenut ja Kansan Raamattuseuran säätiön kanssa vuonna 2016 tehdyn yhteistyösopimuksen
(4 000,-).
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksytään esityksen mukaisesti muuten mutta tarkistetaan vielä Radiolähetystyön sopimus
5000 euroa ja Kansan Raamattuseurasäätiön kanssa tehty sopimus 4000 euroa. Nämä sopimukset tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 9(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
KIRKKONEUVOSTO 19.12.2017 § 220:
Kokouksessa 22.5.2017 on hyväksytty maksuun laitettavaksi nimikkosopimusten mukaiset määrärahat lukuun ottamatta tavoittavan työn yhteistyösopimusta Kansan Raamattuseuran kanssa
(KRS / 4.000,-) ja radiolähetystyön yhteistyösopimusta Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n
kanssa (SANSA / 5.000,-). Tuolloin päätettiin, että sopimukset tarkistetaan.
Tornion seurakunta on 28.8.2006 solminut sopimuksen Radiolähetystyön yhteistyösopimuksen
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kanssa (2.800,-/vuosi), sopimusta on jatkettu seurakuntien yhdistyessä 27.6.2007 (2.800,- / vuosi). Lähetyspastori Mauri Laaksolta saadun tiedon
mukaan sopimus on uusittu 9.6.2016 (5.000,- / vuosi ja voimassa toistaiseksi).
Kansan Raamattuseuran kanssa on solmittu sopimus 14.5.2016 ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kanssa on solmittu sopimus 9.6.2016. Näistä ei ole kirkkoneuvoston päätöstä.
LIITTEET:

Tavoittavan työn yhteistyösopimus Kansan Raamattuseuran kanssa (1.6.2016 - 1.6.2018)
Radiolähetystyön sopimus Medialähetystyö Sanansaattajien kanssa (toistaiseksi)
Vuonna 2017 jaettavia lähetystyön varoja on jäljellä yhteensä 25.650,36 €, joista:
- budjettimäärärahoja 19.167 €
- vapaaehtoisia varoja 6.483,36 €

PUHEENJOHTAJA:
Murmanskin kirkonrakennusprojektiin (Lapin seurakuntien yhteistyöprojekti) 3.000,- euroa.
Lisäksi esitämme, että jäljellä olevat lähetystyön varat jaetaan seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kansanlähetys / Maija-Leena Pelttari
Kansanlähetys / Hannu ja Heli Nokelainen
Kansanlähetys / Juha Saari
Kansan Raamattuseura
SLEY
Kenian luterilainen seurakunta
Piplia seura
Sanan Saattajat
Lähetysseura

4.000,2.000,4.000,4.000,3.000,1.200,1.000,2.000,1.000,-

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 10(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

221 §

Maatalousyhtymä Alakuijalan ostotarjous Junnilan pelloista
Ville Alakuijala on ollut halukas ostamaan seurakunnalta vuokraamiaan Junnilan peltoja Välilahti (851-418-28-24) nimisestä tilasta. Vuokrattavien peltojen määräala on noin 5 ha (50.000 m²)
ja ne muodostuvat kiinteistötunnuksen 851-418-28-24 alla olevista peruslohkoista:
851-05161-77
851-03170-26
851-02285-14
851-02286-15
Yhteensä

1,37 ha (Alakuijalan pihapiirissä)
1,73 ha (Moottoritien eteläpuolella)
1,41 ha (sijaitsee Keltussa)
1,37 ha (sijaitsee Keltussa)
5,87 ha

Pellot on tällä hetkellä vuokrattu Maatalousyhtymä Alakuijalalle ajalle 1.5.2016 - 30.4.2021.
Maatalousyhtymässä on osakkaina Ville Alakuijala, Inkeri Alakuijala, Juha Alakuijala, Aino Alakuijala ja Mari Viljas.
Maatalousyhtymä Alakuijalan kotitilan keskellä oleva lohko 851-05161-77 (1,37 ha) sijaitsee aivan heidän kotitilansa pihapiirissä ja sijaintinsa vuoksi se olisi tarkoituksenmukaista myydä Maatalousyhtymä Alakuijalalle.(kts. kartta, keltaisella merkitty kohta).
Määräalaa ei laiteta julkiseen myyntiin sijaintinsa vuoksi.
Maanmittauslaitokselta saadun tiedon mukaan (5.10.2017) peltomaan hinta olisi tällä alueella
kauppahintatilaston perusteella noin 4.500-5.000 €/ha.
LIITEET:

Kartta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Alakuijalan pihapiirissä sijaitseva peruslohko nro 851-05161-77, pinta-alaltaan 1,37
ha myydään Maatalousyhtymä Alakuijalalle hintaan 6.500 euroa (4.744,53 euroa/hehtaari). Ostaja vastaa kaupan kuluista; kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuudatuksen kustannuksista ja
määräalan lohkomiskustannuksista.
Tarjous on voimassa 2 kuukautta pöytäkirjan nähtävillä olopäivästä (22.12.2017) eli 22.2.2018
saakka.
KIRKKONEUVOSTO:
Osmo Huhta saapui klo 16.20 §:n 221 käsittelyn aikana.
Asiasta käytiin pitkä keskustelu. Keskustelun kuluessa ilmi tulleiden seikkojen johdosta talouspäällikkö päätti muuttaa päätösesitystään. Talouspäällikkö esitti, että pellot pidetään vuokrattuna Maatalousyhtymä Alakuijalalle 30.4.2021 saakka aiemmin tehdyn vuokrasopimuksen mukaisesti ja asiaan palataan aikaisintaan 1.5.2021. Päätösesitys koski kaikkia edellä mainittuja määräaloja.
Talouspäällikön uusi päätösesitys hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

222 §

Tornion seurakunnan hankintaohjeen päivitetty versio
Tornion seurakunnan hankintaohje on päivitetty vastaamaan uutta hankintalakia, joka tuli voimaan 1.1.2017. Uuden lainsäädännön myötä tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen
kynnysarvo nousi 60 000 euroon aiemmasta 30 000 eurosta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
hankintojen kynnysarvo nousi 100 000 eurosta 400 000 euroon ja ns. erityisten palveluhankintojen kynnysarvo 300.000 euroon. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo säilyi nykyisessä 150 000 eurossa. Käyttöoikeussopimusten uusi kansallinen kynnysarvo on 500 000 euroa.
Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat ovat hankintalain soveltamisalan ulkopuolella.

LIITE:

Tornion seurakunnan yleinen hankintaohje

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy uuden hankintaohjeen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 12(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

223 §

Kirkkovaltuuston kokouksen 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 14.12.2017
62 § Kokouksen avaus
63 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
64 § Käsiteltävät asiat
65 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
66 § Hautapaikkamaksut ja muut hautauksiin liittyvät maksut alkaen 1.1.2018
67 § Hautasijojen pidennysmaksut
68 § Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmat
69 § Taloussihteerin viran lakkauttaminen
70 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
71 § Kokouksen päättäminen
72 § 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:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 13(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

224 §

Vastaavan lastenohjaajan nimittäminen alkaen 1.1.2018
Päivä- ja perhekerhotyön työmuodolla on tarve kokoaikaiselle vastaavalle lastenohjaajalle
1.1.2018 alkaen. Esimiesvastuu jaettaisiin niin, että vastaavalla lastenohjaajalla olisi toiminnallinen esimiesvastuu ja työalasta vastaavalla kappalaisella hengellinen ja teologinen vastuu.
Vastaavan lastenohjaajan nimeämistä puoltavia seikkoja ovat mm. byrokratian keventäminen,
käytännön puolen hallinnon siirtyminen yhdelle, ammattialansa kentän tuntevan henkilön käsiin,
ja tätä kautta työn tehokkaampi organisointi ja toteutus.
Lastenohjaajat ovat kokoontuneet ja pohtineet asiaa. Yhdessä he ovat päättäneet esittää tehtävään Marika Rahkosta (Sosionomi AMK). Perusteluna on ollut Marika Rahkosen kokemus ja
osaaminen.
Tällä hetkellä vastaavalle lastenohjaajalle kuuluvia töitä ovat tehneet puoliksi Sirkka Nuutinen ja
Marika Rahkonen. Loput 50% kummankin työajasta on ollut kerhotyötä. Nuutisen jäädessä
eläkkeelle, vastaavan lastenohjaajan tehtävät siirtyisivät kokonaisuudessaan Marika Rahkosen
hoidettaviksi 1.1.2018 alkaen. Jotta työaika riittäisi Rahkosella vastaavan lastenohjaajan tehtävien laadukkaaseen hoitamiseen ja luottamustehtävien hoitamiseen, hän ei tekisi 1.1.2018 alkaen kerhotyötä, vaan keskittyisi lapsityön käytännön hallinnon hoitoon.
Vastaavan lastenohjaajan tehtävänkuva olisi:
Yhdessä lapsityöstä vastaavan teologin kanssa
 Kehittää ja organisoida lapsityötä.
 Laatia talousarvio, toimintasuunnitelma ja –kertomus.
Itsenäisesti:










Seurata talousarvion toteutumista.
Suunnitella ja seurata lastenohjaajien työaikaa.
Suunnitella kerhojen vuosikello (kerhopisteet, -ajat ja -vastuutyöntekijät).
Hoitaa sijaisjärjestelyt tilapäisten poissaolojen ajaksi.
Hoitaa Kipa-laskutusasiat, ja hyväksyä lastenohjaajien sairauspoissaolot ja vapaaaikasuunnitelmat.
Pitää yllä yhteistyötä oppilaitosten ja muiden toimijoiden, kuten neuvolan kanssa.
Laatia mainokset ja esitteet ja tiedottaa toiminnasta.
Hoitaa materiaalien yhteistilaukset ja tavarahankinnat.
Seurata valtakunnallisesti seurakuntien varhaiskasvatuksen toimintaa ja kehitystä.

Vastaavan lastenohjaajan palkka sijoittuisi vaativuusryhmään 501 (2.179,63 – 2.297,25). Tämän
palkkaryhmä sijaitsee kategoriassa asiantuntija- tai esimiestehtävät.
jatkuu..
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Palkkatyöryhmä kokoontui 30.11.2017. Työryhmään kuuluu kirkkoherra, talouspäällikkö, Erkki
Partanen (SVTL), Sirkka Nuutinen (JYTY) ja Mauri Laakso (JUKO) (Timo Perkkiön varajäsen).
Palkkatyöryhmä hyväksyi palkkaesityksen ja esittää, että Marika Rahkonen nimitetään kokoaikaiseksi lastenohjaajaksi.
LIITTEET:

Tehtävänkuvaus 2018
Tehtävänkuvaus 2017

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto nimittää Marika Rahkosen kokoaikaiseksi vastaavaksi lastenohjaajaksi 1.1.2018 alkaen. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 501. Vastaavan lastenohjaajan palkka on 1.1.2018 alkaen 2.179,63 euroa.
Laki ei edellytä paikan auki julistamista koko työyhteisössä. Paikka täytetään sisäisesti lastenohjaajien keskuudessa.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

225 §

Ei julkinen
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226 §

Taloussihteerin toimen täyttäminen
KIRKKONEUVOSTO 28.9.2017 § 187:
Taloussihteeri jää eläkkeelle 1.3.2019. Käytännössä eläkkeelle jäänti tapahtuu jo joulukuussa
2018 kun vuosi yms. lomat pidetään ennen 1.3.2019.
Tällä hetkellä taloustoimistossa työskentelee palkanlaskija/toimistosihteeri, taloussihteeri ja talouspäällikkö. Eläkkeelle on jäänyt yksi työntekijä vuonna 2016 ja hänen työt on jaettu muiden
työntekijöiden kesken. Seurakuntasihteeri hoitaa hautakirjanpitoa ja hautalaskutusta, joka on
yksi taloustoimistoon kuuluvista työtehtävistä.
Tornion seurakunta on liittynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016. Työn luonne on
muuttunut. Kaikki valmisteleva työ ja vastuu on kuitenkin säilynyt seurakunnassa. Taloustoimiston työtilanne on kiireinen ja taloussihteerin työpanos on välttämätön, jotta työt saadaan tehtyä
ajallaan. Seurakunnan liityttyä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi on kirjanpidon teolle, palkanlaskennalle yms. asetettu määräpäivät, jolloin kirjaukset ja palkanlaskennan aineisto tulee
olla valmiina. Samoin on tilinpäätöksen teon kanssa, aikataulut tulee Kirkon palvelukeskuksesta
ja niitä on noudatettava.
Taloustoimistoon tarvitaan työntekijä taloussihteerin tehtävään. Hänellä on laaja vastuualue
seurakunnan pääkirjanpidon hallinnassa. Työkuva on laaja-alainen ja sisältää paljon myös sellaista tietoa, jota pitäisi siirtää tulevalle uudelle työntekijälle työn jatkuvuuden mahdollistamiseksi.
Uuden työntekijän tulee olla mukana jo vuoden 2017 tilinpäätöksen laadinnassa, joka alkaa heti
tammikuun (2018) alussa. Myös muita tärkeitä työvaiheita on tilinpäätöksen jälkeen mm. yhteisvastuun seuranta ja tilitykset (alkaa jo helmikuussa), veroilmoituksen teko, tonttien vuokralaskutus jne. Sitten syksyllä on talousarvion valmistelutyö, jossa on myös oltava mukana. Uuden
työntekijän tulee myös opetella muita kuin taloussihteerin työtehtäviä. Mahdollisimman laaja
osaaminen mahdollistaa myös muut sijaistamiset.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että taloussihteerin toimeen valitaan työsuhteinen työntekijä 1.1.2018 alkaen. Tehtävän
vaativuusryhmä on 502 mukainen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO 19.12.2017 § 226:
Nykyinen taloussihteeri on jäämässä eläkkeelle, joten Tornion seurakunnassa on ollut avoimena taloussihteerin toimi. Työ alkaa tammikuussa 2018 tai sopimuksen mukaan. Työaika on
toimistotyöaika 36 h 45 min/vko. Taloussihteerin palkkaus sijoittuu kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 502 (2297,26 - 2415,90 €/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa työkokemuksen perusteella enintään 15 % peruspalkasta. Toimi on vakinainen.
jatkuu…
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Tehtävän pääasiallinen sisältö on:
Seurakunnan kirjanpidon hoitaminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa
Osallistuu tilinpäätöksen laadintaan
Talousarvion laatimisen avustavat tehtävät
Veroilmoituksen laatiminen
Käyttöomaisuuden hoitaminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa
Maa-alueiden ja tonttien vuokralaskutus
Yhteisvastuukeräyksen seuranta ja tilitysten oikeellisuuden seuranta
Hakijalta edellytetään:
Kaupallista tai liiketalouden tutkintoa (esim. merkonomi tai tradenomi)
Kirjanpidon ja taloushallinnon vankkaa osaamista
Hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja mielellään kokemusta taloushallinnon järjestelmistä
Numerotarkkuutta, itsenäistä työskentelytapaa ja ratkaisukeskeisyyttä
Hyviä yhteistyö- ja organisointikykyjä
Joustavaa ja innokasta asennetta työntekoon
Vastuullista työotetta sekä vastuunottokykyä
Kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.
Valitun on ennen työsuhteen aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla.
Hakuaika päättyi 1.12.2017 klo 15.00 mennessä. Taloussihteerin tointa haki määräaikaan mennessä 32 henkilöä. Haastattelut taloussihteerin toimeen suoritettiin 8.12.2017 (6 henkilöä).
Haastatteluun osallistuivat vt. kirkkoherra Tero Saapunki, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Riitta Kasala, talouspäällikkö Soile Martikainen ja palkanlaskija/toimistosihteeri Anne Mommo.
Saatujen hakemusten ja haastatteluiden perusteella haastatteluryhmä esittää, että taloussihteerin toimeen valitaan Katja Kostiander ja varalle Tuija Stenberg.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että taloussihteerin toimeen valitaan Katja Kostiander ja varalle Tuija Stenberg. Työ alkaa tammikuussa 2018 tai sopimuksen mukaan. Työaika on toimistotyöaika 36 h 45 min/vko.
Taloussihteerin palkkaus sijoittuu kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 502
(2297,26 - 2415,90 €/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista
palkanosaa työkokemuksen perusteella enintään 15 % peruspalkasta.
Valitun on ennen työsuhteen aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
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227 §

Seurakuntapastorin viransijaisuus
Oulun tuomiokapituli on antanut seurakuntapastori Nona Lehtiselle määräaikaisen viranhoitomääräyksen Tornion seurakunnan kappalaisen virkaan ajalle 1.1. - 31.8.2018.
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki on viranhaltijapäätöksellä pyytänyt virkamääräystä seurakuntapastorin tehtävään määräajaksi 1. - 31.1.2018 pastori Risto Räihälle.
Räihä on toiminut määräaikaisena seurakuntapastorina Tornion seurakunnassa ja kokemukset
hänen työskentelystään ovat olleet positiivisia. Hänellä on tarvittavaa paikallistuntemusta ja hän
tuntee seurakunnan tavat ja käytännöt.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Risto Räihälle
määräaikaista viranhoitomääräystä seurakuntapastorin tehtävään ajalle 1.2. - 31.8.2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
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228 §

Kanttorin virka auki
Kanttori Timo Perkkiö irtisanoutui virastaan (B-virka) 27.11.2017 alkaen. Kyseisen viran vaativuusryhmä on 601.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että käynnistetään rekrytointi tammikuussa 2018 edellä mainitun viran täyttämiseksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
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229 §

Henkilöstökokous 15.12.2017
Tornion seurakunnan henkilöstö piti henkilöstökokouksen 15.12.2017. Siellä oli ryhmätyöskentelyä ohjaamassa rovasti, työyhteisökonsultti Jouko Lankinen Oulusta. Ryhmätöissä keskusteltiin seuraavista kysymyksistä:
1. Miten järjestäisit toimivan työn rakenteet?
2. Mitkä ovat työyhteisön sujuvan toiminnan esteet?
3. Millainen on työyhteisö vuonna 2020? Mitä olet valmis tekemään sen hyväksi?
Ryhmätöitä ehdittiin käsitellä ensimmäisen kysymyksen osalta henkilöstökokouksessa. Ryhmätöiden pohdinnat lähetetään henkilöstölle tiedoksi tammikuussa 2018 kaikkien kysymysten osalta.

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 20(29)

Tiistai 19.12.2017 klo 16.00 – 18.05
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

230 §

Hautakivisiirtoja koskevan hinnaston korjaus
KIRKKONEUVOSTO 28.09.2017 § 167:
Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin. Laki on
tullut voimaan 19.12.2012. Lakimuutoksen mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 §:ssä säädetään. Näin ollen muutoksella ei ole vaikutusta hautaustoimilaissa säädettyyn samamaksuisuusperiaatteeseen, maksujen perusteiden kuuluu olla samat kaikille paikkakuntalaisille.
Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut voivat olla korkeammat, mutta tavoitteena on supistaa
monissa seurakunnissa käytössä olevia kovin suuriksi katsottavia eroja paikkakuntalaisten ja
ulkopaikkakuntalaisten maksuissa. Tavoitteena on myös pienentää hautaustoimen maksujen
eroja seurakuntien välillä. Rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa voidaan edelleen vapauttaa
mainituista maksuista.
Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus. Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.
Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien valtionrahoituksella. Käytännössä maksutuotoilla tulee kattaa 20 - 25 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Maksutuottoja ovat: haudan lunastusmaksut, hautauspalvelumaksut, vainajan säilytysmaksut, muistomerkkien siirtomaksut, muut hautaustoimen maksut, kukkien myynti ja
hautojen kesähoitomaksut.
Maksujen määräämisessä lähtökohtana ovat seurakunnalle hautausmaan ylläpitämisestä ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista aiheutuvat kustannukset kirkkohallituksen yleiskirjeen
13/2012 liitteen 2 ”Kustannusten kohdentaminen hautaustoimelle” mukaisesti. Yleiskirjeen mukaisesti muutoksena aiempaan on hautaan siunaamiseen ja muistotilaisuuden järjestämiseen
liittyvien tehtävien ja tilakustannusten erottaminen hautaustoimen tehtäväalueilta. Hautaustoimen kustannuksina otetaan huomioon hautausmaahallinnon, hautausmaa-kiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen kustannukset poistoineen, pääomakustannuksineen ja vyörytyskuluineen.
Hautaustoimen maksutuotot ovat vuonna 2016 olleet 102.805,49 euroa. Kulut ovat olleet
619.622,30 euroa. Tällä hetkellä maksutuotot kattavat 16,6 % menoista. Mikäli hintoja korotetaan 5 - 10 %, maksutuotot kattavat 17,8 % menoista. Hautapaikoista perittäviin maksuihin tehtävät korotukset tulisi tapahtua varovaisesti usean vuoden aikana. Muista hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee maksut periä palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Koska palveluista perittäviä maksuja täytyy korottaa, niin myös menoja täytyy tarkastella, että
onko niissä karsimista.
jatkuu…
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Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaisesti maksutuottojen tulisi olla 20 – 25 % kokonaismenoista. Mikäli maksutuotot kattaisivat 20 % menoista, pitäisi maksutuottojen olla 123.924,47
euroa.
TP 2016
321000
321100
321300
321500
323100
323200

Haudan lunastusmaksut
Hautauspalvelumaksut
Säilytysmaksut
Muistomerkkimaksut
Kukkien myynti
Kesähoitomaksut
Maksutuotot

21512
30500
159
7176
7069
36390

korotus
10 %
10 %
5%
5%
5%
5%

tuloennuste
korotuksen jälk.
23663
33550
167
7534
7422
38209

102805

110546

Korotuksen jälkeen maksutuottoihin tulisi 7,5 % lisäystä.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy uudet maksutuotot alkaen 1.1.2018.
Hautasijamaksujen osalta asia esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
LIITE:

hinnastot

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja hautasijamaksut esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 14.12.2017 § 66:
KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO 19.12.2017 § 230:
On ilmennyt, että liitteenä olevissa hinnastoissa on hautakivien siirron osalta kaksi toisistaan
poikkeavaa hinnastoa. Tarkoitus ei ole ollut muuttaa hautakivien siirtoa koskevaa kivien kokoluokitusta, vaan säilyttää aikaisemmin käytössä ollut luokitus. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.9.2017 §:ssä 167 päättänyt, että hautamuistomerkkimaksuja korotetaan 5 %:lla (eikä
siis 10 %:lla).
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy uuden hinnaston ja tiedot korjataan myös vuodelle 2018
hyväksyttyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
jatkuu…
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Uusi hinnasto:

Korkeintaan 15*60*80
Korkeintaan 20*60*120
Korkeintaan 20*60*140
Yli 20*60*140
Reikäjalusta pieni 60 cm
Reikäjalusta iso yli 100 cm

Hautamuistomerkki
52,50 €
94,50 €
115,50 €
157,50 €

Jalusta
31,50 €
52,50 €
63 €
105 €
84 €
136,50 €

Reunakivet 99,75 €/kpl
Kansilevyt 420 €/kpl

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
LIITE:

hautauslaskutuksessa käytetty hinnasto
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231 §

Tiedoksi
Oulun tuomiokapitulin päätöksiä:
1. Oulun tuomiokapituli on antanut pastori Tero Saapungille määräaikaisen viranhoitomääräyksen Tornion seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle 1.1. – 31.8.2018.
2. Oulun tuomiokapituli on antanut pastori Nona Lehtiselle määräaikaisen viranhoitomääräyksen Tornion seurakunnan kappalaisen virkaan ajalle 1.1. – 31.8.2018.
Vt. kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
1. Päätös nro 9/2017: Pyydetty pastori Risto Räihälle viranhaltijapäätöksellä virkamääräys
avoinna olevaan Tornion seurakunnan seurakuntapastorin virkaan määräajaksi 1. 31.1.2018.
Talouspäällikön päätökset:
1. Päätös nro 26/2017: Hankitaan automaattinen paloilmoitinlaite Karungin kirkkoon. Laitteen
hinta 6.130 euroa alv 0%.
2. Päätös nro 27/2017: Arpelan seurakuntatalon etupihan puoleinen räystäs pitää korjata. Tarjousten perusteella edullisin tarjous saatiin Peltisepänliike H. Peuralta hintaan 3.534 euroa
(sis. alv).
3. Päätös nro 28/2017: Kirjattu luottotappioihin 272,82 euroa. Yksi saatavista, tontinvuokra
175,12 euroa on laitettu perintään.

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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232 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ti 19.12.2017 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, os. Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.
Ajalla: Pe 22.12.2017 – ma 22.01.2018 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Tornion kirkkoherranviraston ilmoitustaululla pe 22.12.2017 – ma
22.01.2018 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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232 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05 ja piti päätöshartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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234 §

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: 216-219, 228 §:t (valmistelua) ja 232-234 §:t (valmistelua), 229-230 § (tiedoksi), 226 §
(yks. oik.)
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: 220-224 §:t ja 227 § ja 230 §
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:
1. Tornion kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
”
016-442 117
tornion.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: 220-224 §:t, 227 §, 230 §
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 yleisesti
nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (teleKansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat) muut erityiset palveluhankinnat 300.000 €
1

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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kopioilla 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: Kirkkokatu 13, 95400 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:
2. oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
3. tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
4. millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
5. 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
oulu.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

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

Valitusaika
30 päivää

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

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

6. Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
7. 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:
1. valittajan nimi ja kotikunta
2. postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
3. päätös, johon haetaan muutosta
4. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
5. perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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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 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:

