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PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
55 § Kokouksen avaus
56 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
57 § Käsiteltävät asiat
58 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
59 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
60 § Vuoden 2017 tilinpäätös
61 § Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019 - 31.12.2021
62 § Anomus lisärahasta varhaisnuorisotyön leiriä varten
63 § Toimintaohjeet epäiltäessä sisäilmaongelmaa
64 § Ei julkinen
65 § Lämpöjohtojen korjaustyö päiväkerho/nuorisotyötila Suensaaren srk-talo
66 § Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
67 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodelle 2018
68 § Seurakuntavaalit 2018
69 § Hautapaikka-anomus / Huhta
70 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
71 § Kokouksen päättäminen
72 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

55 §

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

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

56 §

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

57 §

Käsiteltävät asiat
55 § Kokouksen avaus
56 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
57 § Käsiteltävät asiat
58 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
59 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
60 § Vuoden 2017 tilinpäätös
61 § Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019 - 31.12.2021
62 § Anomus lisärahasta varhaisnuorisotyön leiriä varten
63 § Toimintaohjeet epäiltäessä sisäilmaongelmaa
64 § Ei julkinen
65 § Lämpöjohtojen korjaustyö päiväkerho/nuorisotyötila Suensaaren srk-talo
66 § Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
67 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodelle 2018
68 § Seurakuntavaalit 2018
69 § Hautapaikka-anomus / Huhta
70 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
71 § Kokouksen päättäminen
72 § 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(26)

Maanantai 12.03.2018 klo 16 – 18.50
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PYKÄLÄ

58 §

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 Riitta Kasala.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

59 §

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 21.02.2018
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Käsiteltävät asiat
4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5 § Seurakuntamestarin viran lakkauttaminen
6 § Käyttötalouden ylitysoikeudet vuodelta 2017
7 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Päkkilä
8 § Piispan vaali Oulun hiippakunnassa 2018
9 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
10 § Kokouksen päättäminen
11 § 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
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Maanantai 12.03.2018 klo 16 – 18.50
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

60 §

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
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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…
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PYKÄLÄ
KIRKKONEUVOSTO:
Todettiin, että luvut tarkentuvat vielä.
Kirkkoneuvosto esittää, että tehdään 100.000,00 euron varaus Tornion kirkon kunnostustöihin.
KIRKKONEUVOSTO 12.3.2018 § 60:
Tilinpäätöksen 2017 lukujen tilanne oli 5.2.2018 mukainen ja kirjauksia on Kirkon palvelukeskuksen aikataulun mukaan voinut tehdä vielä 7.2.2018 asti. Luvut ovat näinollen tarkentuneet
edellisen kokouksen 12.2.2018 jälkeen seuraavalla tavalla:
Toimintatuotot olivat 458.195,02. Lisäystä 81 euroa. (kokouksessa 12.2 458.114,02 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 12.921 €, maksettu lasku vastaava summa

Toteuma 2017 €
818,50
28 485,89
181.034,45
(180 953,45)
204 663,35
330,64
11 900,81
16 758,39
14 202,99
458.195,02

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

Toimintakulut olivat 3.873.696,23 euroa (kokouksessa 12.2 3.867.486,23 euroa).
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet, tarvikkeet & tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
Yhteensä

Toteuma 2017 €
2.312.616,35
906.608,31
88.045,42
387.118,10
105.195,87
74.112,18
3.873.696,23

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

Toimintakate oli –3.415.501,21 (vuonna 2016 3.643.461 euroa).
Toimintatuotoilla katettiin 11,828 % toimintakuluista (vuonna 2016 11,825 %).
Vuosikate on 501.349,23 euroa (vuonna 2016 530.340 euroa) ja riittää hyvin suunnitelman
mukaisiin poistoihin jotka ovat 260.031,63 euroa. Vuosikate pieneni 28.990 euroa vuodesta
2016 (5,78%)
Tornion seurakunnan omavaraisuusaste % on 94,77. Omavaraisuus mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
Tilikauden tulos on 241.317,60 euroa. Poistoeron lisäys 51.159,03. Tilikauden 2017 tuloksesta on tehty 100.000 euron investointivaraus Tornion kirkon korjaukseen. Tehdyn investointivarauksen jälkeen tilikauden ylijäämä on 192.476,63 euroa.
Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarat ovat lisääntyneet 297.568 euroa. Vuoden 2017 toteutuneet investointimenot ovat yhteensä 234.627.95 (vuonna 2016 185.552 euroa.)
Lainaa ei seurakunnalla ole.
LIITE:

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto keskustelee ja hyväksyy toimintakertomuksen yleiskatsauksen, hallinnon, henkilöstön, väkiluvun ja toiminnallisten tavoitteiden arvioinnit.
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen sen jälkeen, kun kirkkoneuvosto on allekirjoittanut tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 192.476,63 € siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.
LIITE:

Tilinpäätös 2017 / Soile Martikainen

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Sari Juntura saapui klo 17.55 §:n 60 päätöksen jälkeen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
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PYKÄLÄ

61 §

Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019 - 31.12.2021
Lapin seurakunnat ovat tehneet monissa asioissa yhteistyötä. Inarin, Kemin, Kemijärven, Rovaniemen, Sodankylän, Tornion sekä Utsjoen seurakuntien osalta pitkään jatkunut yhteistyö
sähkön hankinnan suhteen. Nykyinen kolmevuotinen sähkönhankintasopimus on voimassa
vuoden 2018 loppuun.
Yllä mainitut seurakunnat ovat syksyllä 2017 pidetyissä neuvotteluissa ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa sähkönhankintayhteistyötä.
Sähkönhankintaryhmä on yhteishankintaa varten sähkönhankintakonsultin Energia Oy:n toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Lopullinen
sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaan.

Hinnan määräytyminen
Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan kulutusennusteen
mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.
Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Osko ASA:n termiinimarkkinoilla määriteltyjä systeemituotteita ENOM, ENOQ ja ENOYR ja niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta
määräytyy kiinnityshetkellä NASdaq Oslo ASA:ssa noteerattuun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen perusteella (best ask), toimeksiannon perusteella tai
edellisen päivän päätöskurssista. kiinnityksissä tulee voida käyttää toimeksiannon mukaan joko
futuuri tai forward tuotetta.
Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa.
Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (tuntispot tai kk keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä.
Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KSS Energia Oy
Energia Myynti Suomi Oy
Keravan Energia Oy
Oulun Sähkömyynti Oy
Turku Energia Sähkönmyynti
Imatran Seudun Sähkö Oy
Porvoon Energia Oy
Vaasan Sähkö Oy
Kuopion Energia Oy

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan.
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

jatkuu…
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Valintaperusteet
Tarjousvertailussa ENOYR-marginaalituotteen hinta ratkaisi, sillä hinnankiinnitykset pyritään tekemään pääsääntöisesti vuosituotteilla. Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali sai olla enintään 1 €/MWh korkeampi kuin vuosituotteen marginaali. Marginaalitarjouksen tuli olla samansuuruinen koko sopimusjaksolle.
Edellä mainitut valintaperusteet esitettiit tarjouspyynnössä.

Suositus valittavasta toimittajasta
Energian suositus sähköntoimittajaksi on Energia Myynti Suomi Oy:n sen tarjouksen ollessa
edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.
LIITE:

Hintavertailutaulukko

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuosiksi 2019 - 2021 sähkönhankintaryhmälle Energia
Oy:n suositteleman sähköntoimittajan, Energia Myynti Suomi Oy:n.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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62 §

Anomus lisärahasta varhaisnuorisotyön leiriä varten
Varhaisnuorten kerhotoiminta on menettänyt vetovoimaansa. Lasten leireille sitä vastoin on ilmoittautuneita ollut enemmän kuin mitä on leirikeskukseen saatu mahtumaan. Vanhemmilta on
tullut kyselyjä lisäleireistä.
Varhaisnuorisotyö anoo määrärahaa yhdelle lisäleirille. Leiri pidettäisiin Antinsaaressa 13.15.4.2018. Leiripaikkoja olisi 30.
Kustannusarvio leirille on 2.234 euroa.

LIITE:

Anomus

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että määräraha myönnetään lisäleirin pitoa varten.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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63 §

Toimintaohjeet epäiltäessä sisäilmaongelmaa
Toimintaohjeet vastaavat kuinka menetellä, kun havaitaan vesivuoto, epäillään kosteusvaurioita, epäillään sisäilman sisältävän epäpuhtauksia tai työpaikan henkilöstö oireilee.

LIITE:

Toimintaohje

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Käydään ohje läpi.
KIRKKONEUVOSTO:
Toimintaohje käytiin läpi ja hyväksyttiin.

64 §

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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65 §

Lämpöjohtojen korjaustyö päiväkerho/nuorisotyötila Suensaaren srktalo
Suensaaren seurakuntatalolla remontoidaan monitoimitilaa johon tulevat yhteiset toimitilat päiväkerhotyölle ja nuorisotyölle. Purkutyön ohella oli havaittu vanhat 50-luvulta olevat lämpöjohdot sekä patteriverkosto joka pitää korjata.
Tästä korjaustyöstä pyydettiin tarjoukset kuudelta (6) eri yritykseltä ja määräaikaan mennessä
23.2 saatiin neljä (4) tarjousta. Edullisimman tarjouksen oli jättänyt Meri-Lapin LVI-työt hintaan
10.230 euroa (sis. alv).
Talouspäällikkö voi hankintaohjeen mukaisesti hyväksyä hankinnan joka on maksimissaan
10.000 euroa. Ylimenevällä summalla olevat menee kirkkoneuvoston päätettäväksi. Kirkkoneuvostossa on 4.11.2015 § 193 tehty päätös, että kiireelliset muutos- ja lisätyöt jotka ovat maksimissaan 5.000 euroa voivat kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö hyväksyä yhdessä. Jos
summa on ylittää 5.000 euroa niin silloin voi muutos- ja lisätyöt hyväksyä työryhmä johon kuuluvat kiinteistöpäällikkö, talouspäällikkö sekä kirkkoneuvoston jäsenet Riitta Kasala ja Reijo
Naalisvaara. Työryhmän tekemät päätökset tuodaan myöhemmin kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi.
Talouspäällikkö lähetti työryhmälle 28.2.2018 sähköpostiviestin, jossa hän selosti tilanteen ja
liitti mukaan kirkkoneuvoston päätöksen 4.11.2015 § 193 ja tarjousasiakirjat (tarjouspyyntöjen
avauspöytäkirjan, tarjouspyynnön ja tarjoukset).
Työryhmältä saatiin sähköpostilla hyväksyntä hyväksyä edullisin tarjous 28.2.2018. Asia tuodaan kuitenkin vielä kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi.

VIITTEET:

KN päätös 14.11.2015 § 193
Tarjoukset liitteineen
Tarjouspyyntö

LIITE:

Tarjousten avauspöytäkirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto vahvistaa työryhmän tekemän hankintapäätöksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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66 §

Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
Asian esittelystä määrätään ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston päätökset tehdään yleensä viranhaltijan esittelystä. Lisäksi/vaihtoehtoisesti ohjesääntöön voidaan kirjata, että esittelyoikeus
on myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla tai että kirkkoneuvostolla on oikeus käsitellä
asia viranhaltijan esittelyn sijasta varapuheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Kirkon työmarkkinalaitos julkaisee lähiaikoina johdon palkkausta koskevan ohjeistuksen. Ohjeistuksessa sanotaan:
Kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto päättää ylimmän johdon
palkkausjärjestelmään kuuluvien tehtävien kokonaispalkasta.
Palkkausasiaa voidaan valmistella erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa elimessä, kuten
kirkkoneuvoston asettamassa valmisteluryhmässä tai palkkausryhmässä. Valmistelu- tai palkkausryhmä voi olla 3–4 jäseninen elin, johon voi kuulua esimerkiksi neuvoston varapuheenjohtaja, muita neuvoston tai valtuuston jäseniä ja/tai muita palkkausta/palkitsemista hallitsevia luottamushenkilöitä, jotka eivät edusta työntekijöitä.
Luottamushenkilöpäättäjillä on valta ja vastuu ylimmän johdon palkkausjärjestelmän soveltamisesta seurakunnassa. Asian luonteen vuoksi palkasta neuvotellaan ylimmän johtajan itsensä, ei
pääsopijajärjestön edustajan/luottamusmiehen, kanssa. Neuvottelut voi käydä esimerkiksi edellä mainittu valmistelu- tai palkkausryhmä.

LIITE:

Kirkkoneuvoston ohjesääntö.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöä päivitetään Kirkon työmarkkinalaitoksen antaman ohjeistuksen mukaisesti:
Kirkkoneuvosto päättää ylimmän johdon kokonaispalkasta. Palkkausasiat käsitellään työryhmässä, johon kuuluu kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kaksi muuta kirkkoneuvoston jäsentä, jotka valitaan työryhmään tilanteen mukaan. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja toimii asian
esittelijänä.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön muutos esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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67 §

Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodelle 2018
KIRKKONEUVOSTO 12.03.2018 § 67:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii
ja sen muistakin tehtävistä huolehtii kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittu sihteeri.

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle valtuuston sihteerin valitsemista vuodelle 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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68 §

Seurakuntavaalit 2018
KIRKKONEUVOSTO 12.03.2018 § 68:
Seurakuntavaalit toimitetaan su 18.11.2018 ja ennakkoäänestys ti – la 6. – 10.11.2018.
Kun seurakunnan jäsenmäärä on 10 001 – 20 000 tulee valtuustoon valita 27 valtuutettua.
Viimeistään 31.5.
- Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan.
- Kirkkovaltuusto voi päättää äänestysalueisiin jakamisesta.
- On valittava sanomalehti/muu julkaisu, jossa tietyt vaaleihin liittyvät kuulutukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan (KJ 23: 2,2-3).

LIITTEET:

1. Yleiskirje 1/2018
2. Vaaliaikataulu
3. Ohje 1 – Vuoden 2018 seurakuntavaalit
4. Ohje 2 – Seurakunnan vaalilautakunta ja seurakuntayhtymän keskusvaalitoimikunta

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle uuden vaalilautakunnan valitsemista, jossa huomioidaan uudet säännökset. Vaalilautakunnan jäsenmäärää mietittäessä on hyvä huomioida, että vaalilautakunnan tulee ennakkoäänestyksessä kyetä jakautumaan useaan eri kohteeseen samanaikaisesti säilyttäen lainvoimaisuutensa.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
3. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Tornion seurakuntaa ei jaeta seurakuntavaaleissa 2018 äänestysalueisiin. Vaaleja varten luodaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.
4. Kirkkoneuvosto toteaa, että vaaliasiakirjat on tilattu 28.2.2018.
5. Kirkkoneuvosto päättää, että vaalien viralliset kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen
yhdistelmät julkaistaan LounaisLappi-lehdessä. Tämän lisäksi vaaleista tiedotetaan mahdollisimman laajasti eri medioita hyödyntäen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin kohdat 1. – 3. ja päätettiin esittää edelleen kirkkovaltuustolle.
Kohta 4 merkittiin tiedoksi.
Kohta 5 hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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69 §

Hautapaikka anomus / Huhta
Veikko Huhta on haudattu 15.2.2018 Parasniemen hautausmaalle. Hautatunnus 1 000P 0003
0006-0008. Veikko Huhta oli naimaton ja lapseton ja hänen vanhempansa, Huhta Eero Rikhard
ja Hilma Sofia, toivovat pääsevänsä aikanaan samaan hautaan poikansa kanssa.
3. hautapaikka on anottava kirkkoneuvostolta.
Kirjeellä 22.2.2018 anotaan kolmatta (3) hautasijaa.

LIITE:

Anomus

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy lisähautapaikan.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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70 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ma 12.03.2018 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, os. Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.
Ajalla: Ma 19.03.2018 – ti 17.04.2018 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Tornion kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ma 19.03.2018 – ti
17.04.2018 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

71 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50 ja piti päätöshartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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72 §

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: 55-58 §:t ja 70-72 §:t (valmistelua) sekä 60, 63, 66 ja 68 §:t (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: 59, 61, 62, 64, 65, 67 ja 69 §:t
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
1. Tornion kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

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

Pöytäkirjan pykälät: 59, 62, 64, 67 ja 69 §: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 yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla
Kansallisen 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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PYKÄLÄ
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: 61 ja 65 §:t
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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Maanantai 12.03.2018 klo 16 – 18.50
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ
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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PYKÄLÄ
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:

