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PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
24 § Kokouksen avaus
25 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
26 § Käsiteltävät asiat
27 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
28 § Ilmanvaihdon saneeraustyö Suensaaren srk-talolla remontoitavassa päiväkerho/nuorisotilassa
29 § Marketta Pohjasen työsopimus
30 § Käyttötalouden ylitysoikeudet
31 § Kanttorin viran täyttäminen
32 § Rippileirien 2018 ohjelma- ja turvallisuusvastaavat sekä ryhmäkoot
33 § Piispan vaali Oulun hiippakunnassa 2018
34 § Avustusanomus / Karungin Sirkut ja Eräveljet ry ja Pohjan Tytöt ja Sissit ry
35 § Tiedoksi
36 § Vuoden 2017 tilinpäätös
37 § Seurakuntamuusikon toimen perustaminen
38 § Tiedustelu kirkonkirjojen pidon alueellisesta keskusrekisteristä
39 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Päkkilä
40 § Ei julkinen
41 § Sijoitusneuvontapalvelun irtisanominen Suomen pankkiiriliikkeen kanssa
42 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
43 § Kokouksen päättäminen
44 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

24 §

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

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 16.14.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

25 §

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:
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PYKÄLÄ

26 §

Käsiteltävät asiat
24 § Kokouksen avaus
25 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
26 § Käsiteltävät asiat
27 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
28 § Ilmanvaihdon saneeraustyö Suensaaren srk-talolla remontoitavassa päiväkerho/nuorisotilassa
29 § Marketta Pohjasen työsopimus
30 § Käyttötalouden ylitysoikeudet
31 § Kanttorin viran täyttäminen
32 § Rippileirien 2018 ohjelma- ja turvallisuusvastaavat sekä ryhmäkoot
33 § Piispan vaali Oulun hiippakunnassa 2018
34 § Avustusanomus / Karungin Sirkut ja Eräveljet ry ja Pohjan Tytöt ja Sissit ry
35 § Tiedoksi
36 § Vuoden 2017 tilinpäätös
37 § Seurakuntamuusikon toimen perustaminen
38 § Tiedustelu kirkonkirjojen pidon alueellisesta keskusrekisteristä
39 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Päkkilä
40 § Ei julkinen
41 § Sijoitusneuvontapalvelun irtisanominen Suomen pankkiiriliikkeen kanssa
42 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
43 § Kokouksen päättäminen
44 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Aika
Paikka
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Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

27 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2. luku 9 § 3. mom.:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Reijo Naalisvaara ja Reino Vähä.

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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28 §

Ilmanvaihdon saneeraustyö Suensaaren srk-talolla remontoitavassa
päiväkerho/nuorisotilassa
Oy Kalottkonsult Ab on laatinut suunnitelmat ilmanvaihdon saneerauksesta Suensaaren seurakuntatalolle rakennettavaan päiväkerho/nuorisotilaan. Kohteeseen asennetaan uusi lämmön talteenotolla oleva ilmastointikoje ja sitä palveleviin huonetiloihin asennetaan ilmastointikanavat
tulo- ja poistoilmaventtiileineen. Työhön kuuluu nykyisten IV kanavien purku- ja niihin kohdistuvat muutostyöt. Työhön kuuluu ilmavirtojen säädöt ja kojeen säädöt ja viritykset. Työn valmistuttua toimittaja antaa tilaajalle ja käyttäjille koulutuksen laitteiden ylläpitoa, huoltoa ja käyttöä varten.
Tarjouksia pyydettiin kuudelta (6) eri yritykseltä. Määräaikaan 1.2.2018 klo 14.00 mennessä tarjouksia oli neljältä (4) eri yritykseltä. Todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset.
Edullisimman tarjouksen on jättänyt Tornion Ilmastointitekniikka Oy hintaan 21.005,60 euroa.

LIITTEET:

Tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Tornion ilmastointitekniikka Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

29 §

Marketta Pohjasen työsopimus
Marketta Pohjanen työskentelee Arpelan seurakuntatalolla tuntipalkkaisena tarvittaessa töihin
tulevana työntekijänä. Pääasialliset työtehtävät ovat Arpelan seurakuntatalon siivous, liputusten
hoitaminen, ruohonleikkuu, kiinteistön vikailmoitukset jne. Marketta Pohjanen on toiminut myös
diakoniatyön työalalla pienimuotoisissa emännän tehtävissä.
Hänen nykyinen työsopimuksensa on tehty ajalle 4.9.2017-3.3.2018 (talouspäällikön päätös nro
22/2017).

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Marketta Pohjasen työsopimusta jatketaan kahdella vuodella ajalle 4.3.2018–
4.3.2020. Perusteluna määräaikaiselle työsopimukselle on, että työ on kausiluonteista, koska
pääasiallinen toiminta Arpelan seurakuntatalolla pyörii syyskuusta toukokuuhun ja työn teettämisen tarve lisääntyy silloin. Tällä hetkellä toiminnan tarpeen määrittäminen on hankalaa pidemmäksi aikaa kuin kaksi vuotta.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

30 §

Käyttötalouden ylitysoikeudet vuodelta 2017
KIRKKONEUVOSTO 12.02.2018 § 30:

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle käyttötalouteen kohdistuvien ylitysten hyväksymistä
seuraavasti;
Diakonia
Talousarvio 281.935 euroa
Toteuma 289.412
Kokonaisylitys 7.477 euroa
Henkilöstökulut ylittyneet 5.296 euroa
Palvelujen ostot ylittyneet 2.851 euroa
Henkilöstökulujen ylitys johtuu siitä, että palkattu sijaisia vakituisten työntekijöiden sairauslomien ajaksi. Palvelujen ostoissa on it-palveluiden määrärahan kokonaisylitys ollut 3.280 euroa
mutta vastaavasti taas muissa palvelujen ostoissa on tullut säästöä.
Yhteistyötoimikunta
Talousarvio 43.365 euroa
Toteuma 51.792
Kokonaisylitys 8.427 euroa
Työterveyshuollon kustannukset ovat ylittyneet 9.397 euroa.
Kela korvausta on saatu 2.226 euroa vähemmän kuin mitä on budjetoitu. Asiantuntijapalveluihin
(ensiapukoulutus ja ergonomiakoulutuksen) varattua määrärahaa 3.420 euroa ei ole käytetty.
Päiväkerho
Talousarvio 246.109 euroa
Toteuma 250.121 euroa
Kokonaisylitys 4.012 euroa
Henkilöstökulut ovat ylittyneet 8.298 euroa.
Henkilöstökulujen ylitys johtuu siitä, että palkattu sijaisia vakituisten työntekijöiden sairauslomien ajaksi. Kerhomaksuja saatu 1.230 euroa vähemmän kuin on budjetoitu. Vuokrakuluissa
säästetty 5.580 euroa.
Koulu- ja oppilaitostyö
Talousarvio 19.692 euroa
Toteuma 21.703 euroa
Ylitys 2.011 euroa
Henkilöstökulut ylittyneet 754 euroa
Palvelujen ostot ylittyneet 534 euroa
Muita avustuksia annettu 500 euroa (avustus Tornion koulujen vanhemmat ry, Meän Tube tapahtuma). Kirjahankinnan määräraha ylittynyt 326 euroa.
jatkuu…
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
Karungin kirkko
Talousarvio 67.143 euroa
Toteuma 68.852 euroa
Kokonaisylitys 1.709 euroa
Palvelujen ostoissa ylitystä 6.022 euroa (erityislaitehuollot, rakennuksen kunnossapitokulut,
LVI-palvelut, automaattisen paloilmoitinlaitteen hankinta Lapin pelastuslaitoksen kehotuksesta)
Parasniemen srk-talo
Talousarvio 55.570 euroa
Toteuma 57.606
Kokonaisylitys 2.036 euroa.
Henkilöstökuluissa säästöä 6.275 euroa. Henkilöstökuluissa budjetoitu vuosilomasijaisuuksiin
ja tuntipalkkoihin 4.800,00 euroa mutta määrärahaa ei ole käytetty koska siivouksen hoitaa Siivouspalvelu TKT.
Toimintatuottoja saatu 1215 euroa enemmän kuin budjetissa.
Palvelujen ostot ylittäneet budjetin 13.967 euroa: LVI-palvelut, sähköhuollot, lumityöt, rakennusten kunnossapito, siivouspalvelut. Mm. Seurakuntatalon hajulukon vuodon korjaus ja inva
wc:n altaan viemäröinti maksanut 4.207 euroa eikä talousarviossa ole varauduttu tähän.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määräraha ylittynyt 3.330 euroa. Mm. vesilasku oli 2.550
euroa ja talousarviossa arvoitu 500 euroa. Pesu- ja puhdistusaineisiin mennyt 750 euroa
enemmän kuin arvioitu. Hankittu lisää pöytäliinoja 1.700 eurolla, koska olemassa olevat liinat
eivät ole riittäneet silloin, jos on useita tilaisuuksia peräkkäin ja liinat on viety välissä pesulaan.
Poistoeron lisäys 8.173 euroa.
Arpelan seurakuntatalo
Talousarvio 40.478 euroa
Toteuma 49.642,53 euroa
Kokonaisylitys 9.164,53 euroa
Tilavuokria saatu 350 euroa vähemmän kuin budjetissa.
Henkilöstökulut ylittyneet 2.500 euroa.
Palvelujen ostot ylittyneet 3.780,54 euroa. Mm alueiden rakennus- ja kunnossapitokulut ylittyneet 1.800 euroa, LVI-palveluja ostettu 820 eurolla (ilmastoinnin tarkastus 350 euroa).
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyneet 2.370 eurolla. Mm. sähkö ylittynyt 770 eurolla arviosta, korjaus- ja huoltotarvikkeet 240 euroa, puutarhatarvikkeet 160 eurolla ja muut aineet
ja tarvikkeet 500 euroa (mm. hiekkalaatikon hiekan vaihto).
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
Antinsaaren leirikeskus
Talousarvio 80.160 euroa
Toteuma 85.567 euroa
Kokonaisylitys 5.407 euroa
Toimintatuotot olleet 1.155,06 euroa pienemmät kuin arvioitiin.
Palvelujen ostot ylittyivät 7.120 eurolla. Mm. rakennusten kunnossapitokuluja: Kuljetus Juhta
kaapelinkaivuuta, sähköasennus Ylimäinen sähkötöitä, Flowplus tehnyt kemikaalipumpun huoltoa, Certego lukkoliike säätänyt ja huoltanut kaikki lukot, Lassila &Tikanoja tehnyt viemärihuollon, Flowplus Oy tehnyt jätevesipuhdistamon ja pumppujen vuosihuollon, Tmi Ari Mikkola tehnyt
keittiön iv-puhdistus ja nuohouksen.
Parasniemen kanttorila
Talousarvio 8.711 euroa
Toteuma 10.492 euroa
Kokonaisylitys 1.781 euroa
Kanttorilassa on Martin työntekijöiden taukotila ja EU-ruokavarasto on ollut siellä.
Vuokratuloja ei ole (vain sisäiset vuokratuotot 6.994 euroa). Palvelujen ostot ylittäneet 4.845
euroa budjetin (rakennusten kunnossapito, jätehuolto, alueiden kunnossapito).
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittäneet 3.867 euroa budjetin (lämmitys, sähkö, vesi
jne.).
Thurevikin pappila
Talousarvio 1.080 euroa
Toteuma 2.769
Kokonaisylitys 1.689 euroa
Kuluja tullut lumitöistä.
As. Oy Staketti as nro 2 (nykyinen Diakoniatoimisto)
Talousarvio 5.050 euroa
Toteuma 5.301 euroa
Kokonaisylitys 251 euroa
Sähkölasku 96,50, siivousta 20 euroa, koneiden ja laitteiden kunnossapitoa 50 euroa, vastiketta
mennyt 85 euroa enemmän kuin budjetissa.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto totesi, että työalojen tulee seurata oman työalansa talousarviomäärärahojen riittävyyttä.
Näillä saatesanoilla hyväksyttiin päätösesitys ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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31 §

Kanttorin viran täyttäminen
KIRKKONEUVOSTO 19.12.2017 § 228:
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.
KIRKKONEUVOSTO 12.02.2018 § 31:
Määräaikaan mennessä kanttorin virkaa on hakenut 2 hakijaa, Katja Heroja ja Mirjami Tyni. Hakijat on haastateltu 2.2.2018. Haastatteluun osallistuivat rekrytointityöryhmä sekä kirkkoneuvosto. Haastattelun yhteydessä hakijat antoivat myös musiikilliset näytteet, joita arvioimassa oli
hiippakuntasihteeri Raimo Paaso Oulun tuomiokapitulista.
VIITTEET:

Hakemukset
Muistio rekrytointityöryhmän haastattelusta 2.2.2017

PUHEENJOHTAJA:
Rekrytointityöryhmän esityksen pohjalta esitän, että virkaan valitaan Mirjami Tyni 3.4.2018 alkaen 6 kuukauden koeajalla.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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32 §

Rippileirien 2018 ohjelma- ja turvallisuusvastaavat sekä ryhmäkoot
Talvi
Kesä 1
Kesä 2
Kesä 3
Kesä 4
Kesä 5
Kesä 6
Kesä 7
Kesä 8

LITE:

Erkki Partanen
Tarja Rautio
Erkki Partanen
Sauli Kinnunen
Katja Konttajärvi
Lea Alioravainen
Sauli Kinnunen
Lea Alioravainen
Katja Konttajärvi

ryhmäkoko
”
”
”
”
”
”
”
”

22
27
27
25
26
23
27
26
24

Rippikoulusuunnitelma 2018

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja hyväksyy rippileirin 2018 ohjelma- ja turvallisuusvastaavat sekä ryhmäkoot.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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33 §

Piispan vaali Oulun hiippakunnassa 2018
KIRKKONEUVOSTO 12.02.2018 § 33:
Piispa Samuel Salmen virkasuhde päättyy 31.10.2018 ja piispan virka tulee avoimeksi
1.11.2018 alkaen.
Vaali toimitetaan keskiviikkona 15.8.2018 klo 13.00 (1. vaalipäivä) ja jollei kukaan ehdokkaista
ole saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolta äänistä, järjestetään toinen vaali kahden eniten
ääniä saaneen ehdokkaan välillä 3.9.2018 klo 13.00 (2. vaalipäivä).
Lääninrovasti kutsuu rovastikuntansa äänioikeutetut papit ja maallikot vaalitoimitukseen, joka
pidetään kaikissa rovastikunnissa samaan aikaan. Vaaleissa voi äänestää myös ennakkoon.
Tornion seurakunnassa kirkkovaltuuston tulee valita 17 maallikkovalitsijaa. Maallikkovalitsijat tulee ilmoittaa Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin viimeistään 28.2.2018.
Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Edellytysten, myös 18 vuoden iän, on täytyttävä jo valintahetkellä. Valittavan on oltava valitsevan seurakunnan jäsen. Maallikkovalitsijaksi ehdotettavilta on kysyttävä suostumus ennen valintaa. Maallikkovalitsijana ei voi olla pappi tai lehtori, jolla on äänioikeus vihkimyksen perusteella.
Maallikkovalitsijat voidaan valita kolmella tavalla:
1. Yksimielinen vaali
2. Enemmistövaali
3. Suhteellinen vaali
Vaalitavoista on kerrottu lisää liitteessä nro 1.

LIITTEET:

1. Piispan vaali Oulun hiippakunnassa 2018
2. Pöytäkirjanote Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksesta 18.01.2018
(DOUL/486/01.01.01/2017)
3. Maallikkovalitsijoista tarvittavat tiedot (tuomiokapitulin malli)

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
1. Valtuutetut tarkistavat etukäteen maallikkovalitsijaksi ehdotettavan henkilön vaalikelpoisuuden sekä pyytävät henkilöltä suostumuksen tehtävään.
2. Kirkkovaltuusto päättää vaalitavasta.
3. Kirkkovaltuusto suorittaa vaalin valitun vaalitavan edellyttämällä tavalla 17 maallikkovalitsijan valitsemiseksi piispan vaalia varten. Varalle ei valita ketään koska vaalissa ennakkoäänestysmahdollisuus.
4. Kirkkovaltuusto kerää maallikkovalitsijoiksi valittujen henkilöiden tiedot tuomiokapitulin mallin mukaisesti ja tiedot toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille valtuuston kokouksen jälkeen viimeistään 28.2.2018.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 15(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle.
Päätettiin, että tiistaihin 20.2. mennessä on hyvä toimittaa maallikkovalitsijaehdokkaista nimilista virastoon tarkistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 16(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

34 §

Avustusanomus /
Karungin Sirkut ja Eräveljet ry ja Pohjan Tytöt ja Sissit ry
Partiolippukunnat Karungin Sirkut ja Eräveljet ry ja Pohjan Tytöt ja Sissit ry anovat avustusta linja-autokuljetuksen järjestämiseksi 2.2. – 4.2.2018 Inarissa järjestettävään vuotuiseen Lapin Partiolaisten Partiotahti Čuovâ –Valo-tapahtumaan. Tapahtumaan osallistuu 54 partiolaista Tornion alueelta. Kuljetuskustannus kokonaisuudessaan on 1 500,-.

LIITE:

Anomus 24.1.2018

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että myönnetään partiolippukunnille Karungin Sirkut ja Eräveljet ry ja Pohjan Tytöt ja
Sissit ry avustusta 800 euroa (muu seurakuntatyö, muut avustukset).
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 17(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

35 §

Tiedoksi
Muut:
1. Lähetystiimin muistiot 13.9.2017 ja 14.11.2017. LIITTEET.

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 18(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

36 §

Vuoden 2017 tilinpäätös
KIRKKONEUVOSTO 12.2.2018 § 36:
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.
Vuoden 2017 tilinpäätösluvuissa ei ole vielä vyörytyksiä eikä sisäisiä eriä. Ne kirjataan Kipan
aikataulun mukaan vasta 12.2.2018. Ulkoiset luvut (liitteenä tuloslaskelma ulkoiset) ovat seuraavanlaiset:
Kirjanpidon mukaan saatiin verotuloja yhteensä 4.289.912,26 euroa (vuonna 2016 saatiin
verotuloja 4.452.830,56 euroa). Vähennystä vuoteen 2016 oli 162.918,30 euroa (3,658 %).
Kirkollisverojen osuus oli 3.858.544,94 euroa (v. 2016 summa oli 3.961.285,23 euroa) Vähennystä vuodesta 2016 oli 102.740,29 euroa (2,593 %).
Valtionrahoitusta saatiin 432.870,36 euroa. Vuonna 2016 saatiin valtionrahoitusta 436.512,00
euroa. Vähennystä vuoteen 2016 verrattuna oli 3.641,64 euroa.
Yhteisöverotuloja saatiin vanhoilta vuosilta vielä 1.603,04 euroa.
Toimintatuotot olivat 458.114,02 euroa (budjetoitu 420.043,00 euroa)
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tulot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Yhteensä
Huom! Muissa toimintatuotoissa läpikulkuerä

Toteuma 2017 €
818,50
28 485,89
180 953,45
204 663,35
330,64
11 900,81
16 758,39
14 202,99
458.114,02

TA 2017 €
0
35 620
160 940
188 907
14 576
20 000
0
420 043

jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 19(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ
Toimintakulut olivat 3.867.486,23 euroa (budjetoitu 4.155.270 euroa).
Toteuma 2017 €
2.312.616,35
900.398,31
88.045,42
387.118,10
105.195,87
74.112,18
3.867.486,23

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet, tarvikkeet & tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
Yhteensä

TA 2017 €
2.519.152,00
937.222
104.420
420.241
103.460
70.775
4.155.270

Toimintakate oli –3.409.372,21 euroa (vuonna 2016 -3.643.460,67 euroa).
Toimintatuotoilla katettiin 11,84 % toimintakuluista (vuonna 2016 11,82 %).
Vuosikate oli 507.478,23 euroa (vuonna 2016 530.340,24 euroa) ja riittää hyvin suunnitelman
mukaisiin poistoihin jotka ovat 260.031,63 euroa. Vuosikate pieneni 22.862,01 euroa vuodesta
2016 (4,3 %).
Poistoeron lisäys 51.159,03 ja tilikauden tulos on + 298.605,63 euroa.
Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarat ovat lisääntyneet 297.568 euroa. Vuoden 2017 toteutuneet investointimenot ovat yhteensä 234.627,95 euroa.
Lainaa ei seurakunnalla ole.
LIITTEET:

Tuloslaskelma 2017
Tase 2017
Rahoituslaskelma 2017
Investoinnit 2017

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Sisäiset erät ja vyörytykset ovat vielä tekemättä. Lopullinen tilinpäätös esitellään tilintarkastajan
käynnin jälkeen.
Kirkkoneuvosto keskustelee mahdollisen investointivarauksen tekemisestä.
Vuoden 2019 investointisuunnitelmassa on:
Arpelan seurakuntatalon korjaus, kustannusarvio 54.000 euroa
Suensaaren seurakuntatalon korjaus, kustannusarvio 48.000 euroa
Tornion kirkon ja tapulin kattotervaukset, ikkuna/ovi remontin suunnittelu ja invarakenteiden
suunnittelu, näiden kustannusarvio yhteensä on 40.000 euroa
Karungin seurakuntatalon remontti, kustannusarvio 161.000 euroa.
Varauksia on tällä hetkellä yhteensä 800.000 euroa:
Alatornion kirkko 250.000 euroa
Suensaaren seurakuntatalo 250.000 euroa
Karungin seurakuntatalo 100.000 euroa
Alatornion kirkko 200.000 euroa.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

jatkuu…

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 20(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ
KIRKKONEUVOSTO:
Todettiin, että luvut tarkentuvat vielä.
Kirkkoneuvosto esittää, että tehdään 100.000,00 euron varaus Tornion kirkon kunnostustöihin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 21(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

37 §

Seurakuntamuusikon toimen perustaminen
Tornion seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa. Tämän lisäksi sijaiskanttoreiden tarve on ollut
merkittävä.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakuntaan perustetaan vakinainen seurakuntamuusikon toimi 1.3.2018
alkaen. Toimi on kokoaikainen, työajaton ja palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502. Tointa ei
julisteta haettavaksi vaan lähes 7 vuoden ajan sijaisuuksia Tornion seurakunnassa hoitanut
kanttori Katja Heroja vakinaistetaan tähän toimeen 1.3.2018 alkaen kuuden kuukauden koeajalla.
VIITE:

Rekrytointityöryhmän muistio 2.2.2018

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 22(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

38 §

Tiedustelu kirkonkirjojen pidon alueellisesta keskusrekisteristä
Rovaniemen seurakunta on lähettänyt Lapin / IT-yhteistyöalueen seurakunnille tiedustelun koskien kirkonkirjojen pidon alueellista organisoimista. Tarkemmat tiedot hankkeesta ilmenevät liitteestä.
Rovaniemen seurakunta toivoo vastauksia kysymyksiin:
1. Onko seurakuntanne kiinnostunut järjestämän kirkonkirjojen pitoon liittyvät tehtävät alueellisen keskusrekisterin kautta?
a) keskitetyn mallin kautta
b) hajautetun mallin kautta
2. Haluaako seurakuntanne liittyä Rovaniemen seurakunnan alueelliseen keskusrekisteriin?
Rovaniemen seurakunta toivoo saavansa kirkkoneuvostolta vastauksen viimeistään 16.3.2018
mennessä.

LIITE:

Rovaniemen srk:n tiedustelu / 2.2.2018

PUHEENJOHTAJA:
Keskustellaan asiasta ja kirkkoneuvosto ottaa kantaa asiaan.
KIRKKONEUVOSTO:
Tornion kirkkoneuvosto kiittää Rovaniemen seurakuntaa yhteistyötarjouksesta.
Tornion seurakunnassa on kirkonkirjojen digiaineiston tarkastaminen vielä keskeneräinen, joten
kirkkoneuvosto päätti, että ei tässä vaiheessa lähde mukaan hankkeeseen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 23(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

39 §

Tontin vuokrauksen jatkaminen / Päkkilä
KIRKKONEUVOSTO 12.2.2018 § 38:
Marja-Leena ja Reijo Päkkilä anovat kirjeellä 9.2.2018 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.8.2018 ja päättyen 31.7.2048.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 21, tontti nro 8.
Kiinteistötunnus on 851-012-0021-008. Tontin koko on 845,8 m 2. Vuokrasopimus päättyy
31.7.2018.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
/m2. Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009 pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa (0,69 €/m²) tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Vuokraa ei lasketa vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITTEET:

anomus, kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2) ja todistus öljysäiliöstä
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Marja-Leena ja Reijo Päkkilälle jatketaan vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 21, tontti nro 8. Kiinteistötunnus on 851-012-0021-008 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
 vuokra on 0,77 €/ m2/ vuosi
 tontin koko 845,8 m2
 uusi perusvuokra on 651,27 €/vuosi, 1.8.2018 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2017 pistearvoon 1935.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Tontilla ei ole öljysäiliötä. Todistus on toimitettu seurakuntaan jo 10.7.2014.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomikapitulin
vahvistettavaksi.

40 §

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 24(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

41 §

Sijoitusneuvontapalvelun irtisanominen Suomen pankkiiriliikkeen kanssa
Tornion seurakunta on tehnyt sijoitusvarallisuuteen liittyvän palvelusopimuksen 30.8.2013
Suomen pankkiiriliikkeen kanssa.
Sijoitustyöryhmä kokoontui 12.2.2018. Työryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle, että sijoitussopimus irtisanotaan ja keskitetään sijoitustoiminta seurakunnalle itselleen.
Palvelusopimuksessa sanotaan, että sopimus on voimassa toistaiseksi. Se voidaan irtisanoa
molempien osapuolten toimesta kirjallisesti kuukauden irtisanomisajalla.

VIITE.

Suomen Pankkiiriliikkeen kanssa tehty palvelusopimus.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy sijoitustyöryhmän tekemän päätöksen irtisanoa Suomen
Pankkiiriliikkeen kanssa tehty sopimus.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 25(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

42 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ma 12.02.2018 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, os. Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.
Ajalla: Ke 14.02.2018 – pe 16.03.2018 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Tornion kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 14.02.2018 – pe
16.03.2018 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 26(30)

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

43 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45 ja piti päätöshartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Sivu 27(30)

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Maanantai 12.02.2018 klo 16.00 – 18.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

44 §

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: 24-27 §:t (valmistelua), 30 § (valmistelua), 31 § (yksityisoikeudellinen asia), 33 § (valmistelua), 35 § (tiedoksi), 36 § (valmistelua), 39 § (valmistelua), 42-44 § (valmistelua).
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: 28 § (hankintaoikaisu), 29 §, 32 §, 34 §, 37 §, 40 §, 41 §.
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:
1. Tornion kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

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

Pöytäkirjan pykälät: 29 §, 32 §, 34 §, 37 §, 40 §, 41 §.
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 nähtäKansallisen 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
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väksi. 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: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Postiosoite: ”
Telekopio:
016-442 117
Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 28 §.
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:
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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.
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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:

