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PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
73 § Kokouksen avaus
74 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
75 § Käsiteltävät asiat
76 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
77 § Ohjeistus rahavarojen sijoittamisesta
78 § Vuoden 2019 tuloveroprosentin vahvistaminen
79 § Tietosuojavastaavan nimittäminen
80 § Tiedoksi
81 § Seurakuntapastorin virka
82 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
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Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

73 §

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

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 15.08.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

74 §

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

75 §

Käsiteltävät asiat
73 § Kokouksen avaus
74 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
75 § Käsiteltävät asiat
76 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
77 § Ohjeistus rahavarojen sijoittamisesta
78 § Vuoden 2019 tuloveroprosentin vahvistaminen
79 § Tietosuojavastaavan nimittäminen
80 § Tiedoksi
81 § Seurakuntapastorin virka
82 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
83 § Kokouksen päättäminen
84 § 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
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Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

76 §

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 Raija Kontio ja Reino Vähä.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Raija Kontio ja Reino Vähä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

77 §

Ohjeistus rahavarojen sijoittamisesta
Tornion seurakunnan sijoituksia hoidetaan seurakunnan taloussäännön, kirkkoneuvoston ohjesäännön ja kirkkoneuvoston talousarviovarojen käyttämisestä antamien ohjeiden perusteella.
Näiden lisäksi on talouspäällikön johtosääntö.
Sijoittamisen lähtökohta on, että varat sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti ottaen huomioon Kirkon eläkerahaston antamat vastuullisen sijoittamisen ohjeet. Vastuullisen sijoittamisen avulla
varmistetaan sijoituksille hyvä tuotto sekä hallitaan sijoitusriskejä tehokkaasti.
Suomen evankelisluterilaisen kirkon eettiset arvot muodostavat pohjan Kirkon eläkerahaston
vastuulliselle sijoitustoiminnalle. Eläkerahasto keskittyy erityisesti vastuullisesti toimivien sijoituskohteiden suosimiseen ja yritysten toimintatapoihin vaikuttamiseen. Lisäksi Kirkon eläkerahasto velvoittaa sijoituskohteitaan toimimaan lakien ja säännösten mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on perustanut sijoitustyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella sijoitusvaihtoehto kirkkoneuvoston päätettäväksi. Sijoitustyöryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana
toimii talouspäällikkö.
Sijoitustyöryhmä on laatinut ohjeistuksen rahavarojen sijoittamisesta.

LIITE:

Tornion seurakunnan rahavarojen sijoittaminen

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Sijoitustyöryhmä on laatinut ohjeistuksen rahavarojen sijoittamisesta. Esitän, että ohjeistus käydään läpi kirkkoneuvostossa.
KIRKKONEUVOSTO:
Rahavarojen sijoittamisohjeistus käytiin läpi ja hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

78 §

Vuoden 2019 tuloveroprosentin vahvistaminen
KIRKKONEUVOSTO 26.03.2018 § 78:
Vuonna 2017 on saatu kirjanpidon mukaan:
kirkollisveroja
valtionrahoitusta
yhteisöveroja peritty takaisin
Yhteensä

3.858.545 €
432.870 €
- 1.503 €
4.289.912 €

Vuodelle 2018 on arvioitu kirkollisveroja saatavan
ja valtionrahoitusta
Yhteensä

3.890.000 €
434.000 €
4.324.000 €

Vuodelle 2019 arvioidaan kirkollisveroja saatavan
ja valtionrahoitusta
Yhteensä

3.850.000 €
434.000 €
4.284.000 €

Kirjanpidon mukaiset kirkollisverotulot vuodelta 2017 ovat laskeneet edelliseen vuoteen (2016)
verrattuna 2,593 % eli 102.740 €.
Valtionrahoituksen määrä perustuu kunnan asukaslukuun ja on vuodessa noin 434.000 €.
Vuoden 2019 kirkollisverotulot tarkentuvat vasta syksyllä 2018 kun aletaan valmistella talousarviota vuodelle 2019. Varovainen arvio vuoden 2019 kirkollisverotuloiksi on 3.850.000 euroa.
Kirjanpidon mukaan 27.2.2018 mennessä on kirkollisverotuloja saatu 781.520,56 euroa. Vastaavana aikana vuonna 2017 oli kirkollisverotulojen määrä 759.169,74 euroa. Lisäystä vuodesta
2017 on 22.350,82 euroa eli 2,9 %.
Kirjanpidon mukaiset valtionrahoitustulot 27.2.2018 mennessä ovat 71.669,74 euroa. Vastaavana aikana vuonna 2016 olivat valtionrahoitustulot 72.145,06 euroa eli vajaa 500 euroa
enemmän.
Seurakunta saa valtionrahoitusta kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (hautaustoimi, väestökirjanpito, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ylläpito). Valtionrahoituksen pohjana käytetään kuntien väkilukuja. Tornion seurakunnan arvio valtionrahoituksesta on noin
434.000 euroa.
Tuloveroprosentin nostoon ei vielä ole tarvetta. Seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämiä
käytettävänä talouden heilahteluihin.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitetään, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 vahvistetaan 1,5 %.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja asia esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 10(18)

Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

79 §

Tietosuojavastaavan nimittäminen
Nykyinen henkilötietolaki korvaantuu uudella EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella 25.5.2018.
Tietosuoja-asetus korostaa henkilöiden yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia. Vastaavasti
rekisterinpitäjän on entistä huolellisemmin ja vakavammin suhtauduttava henkilötietojen käsittelyyn niin, että yksityisyyden suoja toteutuu. Tietosuoja-asetuksen tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää, että tietosuoja otetaan huomioon kaikessa seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen toiminnassa.
Tietosuoja-asetus sisältää täsmennyksiä voimassa olevaan sääntelyyn sekä merkittäviä uusia
velvoitteita ja sanktioita.
Rekisterinpitäjän on nimitettävä tietosuojavastaava.
Tornion seurakunta on aiemmin ilmoittanut halukkuutensa palkata yhdessä Oulun hiippakunnan
seurakuntien kanssa yhteisen tietosuojavastaavan. Tornion seurakunta osallistuu palkkakuluihin
jäsenmäärän suhteessa.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakunnan tietosuojavastaavaksi nimitetään Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön palkkaama henkilö.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

80 §

Tiedoksi
Talouspäällikön päätökset:




Päätös 3/2018: Jatkettu hautaoikeutta 11 vuotta. Hautatunnus 2 000M 013 0375-0376.
Päätös 4/2018: Hyväksytty Remove Timanttityöt Oy:n tarjous 7.216,80 euroa. Tehty asbestipurkutyöt remontoitavaan päiväkerhotila/nuorisotyötilaan Suensaaren seurakuntatalolla.
Päätös 5/2018: Hankittu Antisaaren leirikeskukseen METOS-merkkinen yhdistelmäuuni.
Hinta 5.190,63 euroa sis. alv.

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

81 §

Seurakuntapastorin virka
Tornion seurakunnassa on täyttämättä yksi seurakuntapastorin virka. Seurakuntapastorin virantäyttöprosessista vastaa tuomiokapituli yhdessä seurakunnan kanssa. Lähtökohtaisesti tuomiokapituli täyttää seurakuntapastorin virat avoimen rekrytointiprosessin kautta. Kirkkoneuvosto
voi kuitenkin halutessaan tehdä esityksen viran täyttämisestä ilman avointa rekrytointimenettelyä, mikäli sille on vahvat perusteet.
Pastori Nona Lehtinen on työskennellyt Tornion seurakunnassa määräaikaisissa virkasuhteissa
vuodesta 2013 alkaen. Hän on suoriutunut työstään hyvin ja tuntee seurakunnan työtavat ja
toimintaympäristön. Lehtinen on antanut suostumuksensa, että hänelle annetaan viranhoitomääräys Tornion seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.5.2018 alkaen.
Tällä hetkellä pastori Lehtinen hoitaa vs. kappalaisen virkaa 31.12.2018 saakka. Mikäli pastori
Lehtinen määrätään seurakuntapastorin vakinaisluonteiseen virkaan, tämä sijaismääräys on
edelleen syytä pitää voimassa.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta Nona Lehtiselle viranhoitohoitomääräyksen
Tornion seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.5.2018 alkaen toistaiseksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

82 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ma 26.03.2018 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, os. Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.
Ajalla: To 29.03.2018 – pe 27.04.2018 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Tornion kirkkoherranviraston ilmoitustaululla to 29.03.2018 – pe
27.04.2018 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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Aika
Paikka
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Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

83 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45 ja piti päätöshartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Sivu 15(18)

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

84 §

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: 73-76 §:t ja 82-84 §:t (valmistelua) sekä 78 § (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: 77 ja 79 §: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: 77 ja 79 §: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 (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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Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ
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: 81 §
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:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 18(18)

Maanantai 26.03.2018 klo 15.00 - 15.45
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

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:

