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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
85 § Kokouksen avaus
86 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
87 § Käsiteltävät asiat
88 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
89 § Vuoden 2019 talousarvion laadintaohje ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmien
laadintaohje
90 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Pörhölä
91 § Suensaaren seurakuntatalon päiväkerho/nuorisotilan remontti ja PAH-vesieriste purkutyö
(lisätyö)
92 § Ei julkinen
93 § Vs. seurakuntapastorin palkkaaminen
94 § Sairastumisesta ilmoittaminen
95 § Jumalanpalvelusten ajankohdat
96 § Anomus hautasijasta / Keskitalo
97 § Edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
98 § Diakoniatyön viranhaltijan irtisanoutuminen
99 § Tiedoksi
100 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
101 § Kokouksen päättäminen
102 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

85 §

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

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 15.35.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

86 §

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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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

87 §

Käsiteltävät asiat
85 § Kokouksen avaus
86 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
87 § Käsiteltävät asiat
88 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
89 § Vuoden 2019 talousarvion laadintaohje ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmien
laadintaohje
90 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Pörhölä
91 § Suensaaren seurakuntatalon päiväkerho/nuorisotilan remontti ja PAH-vesieriste purkutyö
(lisätyö)
92 § Ei julkinen
93 § Vs. seurakuntapastorin palkkaaminen
94 § Sairastumisesta ilmoittaminen
95 § Jumalanpalvelusten ajankohdat
96 § Anomus hautasijasta / Keskitalo
97 § Edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
98 § Diakoniatyön viranhaltijan irtisanoutuminen
99 § Tiedoksi
100 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
101 § Kokouksen päättäminen
102 § 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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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

88 §

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 Juha Berg ja Marja-Liisa Husa

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Berg ja Marja-Liisa Husa.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

89 §

Vuoden 2019 talousarvion laadintaohje ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmien laadintaohje
KIRKKONEUVOSTO 26.4.2018 § 89:
Kirjanpidon mukaan 2017 saatiin verotuloja yhteensä 4.289.912,26 euroa. Vähennystä vuoteen
2016 oli 162.918,30 euroa (3,6%) Vuonna 2016 saatiin vielä yhteisöverotuloja 55.033 euroa.
Vuonna 2017 lähtien yhteisöverotuloja ei enää saada vaan rahoitusmuotona on valtionrahoitus.
Kirkollisverojen osuus 2017 oli 3.858.544,94 euroa. (v. 2016 3.961.285,23 euroa) ja vähenivät
102.740 eurolla vuodesta 2016 (- 2,59 %). Valtionrahoitusta saatiin 432.870,36 (vuonna 2016
436.512 euroa) Vähennystä noin 3.600 euroa.
Toimintatuottoja saatiin vuonna 2017 458.195 euroa (vuonna 2016 488.603 euroa) ja vähenivät
noin 30.000 eurolla vuodesta 2016. Metsänmyynti vaikutti toimintatuottojen vähenemiseen
vuonna 2017. Toimintatuotoilla katettiin 11,83 % toimintakuluista.
Toimintakulut olivat 3.873.696,23 euroa (vuonna 2016 4.132.063 euroa). Toimintakulut pienenivät 258.366 euroa vuodesta 2016. Suurin syy toimintakulujen pienenemiseen olivat henkilöstökulujen pieneneminen. Henkilöstökuluja pienensivät lomarahaleikkaus 30 % ja jaksotetut palkat:
vuoden 2017 tilinpäätöksessä oli laskettu mukaan säästövapaiden ja pitämättömien lomien
osuudet. Vanhassa vain pitämättömät lomat. Nyt 2017 tilinpäätöksessä laskettu mukaan molemmat ja on oikein. Seuraava tilinpäätös 2018 vertailukelpoinen vuoden 2017 tilinpäätöksen
kanssa.
Toimintakate oli -3.415.501,21 euroa. Vuosikate oli 501.349 (vuonna 2016 530.340 euroa) ja
riitti hyvin suunnitelman mukaisiin poistoihin, jotka olivat 260.031 euroa. Vuosikate pieneni
29.000 euroa vuodesta 2016 (-5,47 %).
Tornion seurakunnan omavaraisuusaste % on 94,77 (vuonna 2016 94,94 %) Omavaraisuus
mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.
Tilikauden tulos vuodelta 2017 oli +241.317,60 (vuonna 2016 271.492,79 euroa)
Vuoden 2017 tilinpäätös oli 192 476,63 euroa ylijäämäinen (Vuonna 2016 122.652 euroa ylijäämäinen)
Lainaa ei seurakunnalla ole.
Arvio vuoden 2018 kirkollisverojen tuloksi on 3.850.000 euroa.
Valtion rahoituksen osuuden oletetaan vuonna 2018 olevan noin 434.000 euroa.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
LIITE:

Tornion seurakunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmien
laadintaohje.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeen ja vuosien 2020
- 2021 taloussuunnitelman laadintaohjeen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

90 §

Vuokraoikeuden jatkaminen / Pörhölä
KIRKKONEUVOSTO 26.4.2018 § 90:
Sirkku Pörhölä ja Olavi Antero Pörhölän oikeudenomistajat Marjo Eveliina Koiso-Kanttila, Sari
Johanna Pörhölä-Auno ja Anu Marjukka Okkonen anovat tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi
alkaen 1.1.2019 ja päättyen 31.12.2049. Anomuksessa on virheellisesti tontin vuokrasopimuksen päättymispäivämääränä 31.8.2018. Vuokrasopimuksesta ilmenee oikea päivämäärä.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 14 Luotomäen kaupunginosassa, korttelissa 23, tontti nro 2.
2
Kiinteistötunnus on 851-014-0023-002. Tontin koko on 1.397,6 m . Vuokrasopimus päättyy
31.12.2018.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Luotomäen tonttien perusvuokraksi 0,69 €
2
/m . 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.

LIITE:

anomus ja kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)
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 kirkkoneuvosto jatkaa vuokrasopimusta ehdollisena niin, että vuokrasopimusta jatketaan, mikäli todistus öljysäiliön tarkastuksesta on toimitettu seurakuntaan. Vuokralaisen
kanssa on sovittu, että todistus toimitetaan 15.6.2018. Tontti sijaitsee Luotomäen kaupunginosassa, korttelissa 23, tontti nro 2. Kiinteistötunnus on 851-014-0023-002 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
2
 vuokra on 0,77 €/ m / vuosi
2
 tontin koko 1.397,6 m
 uusi perusvuokra on 1.076,15 €/vuosi, 1.1.2019 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. Öljysäiliötarkastusta ei ole tehty. Öljysäiliötarkastus
on tilattu ja todistus toimitetaan seurakuntaan 15.6.2018.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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Aika
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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

91 §

Suensaaren seurakuntatalon päiväkerho/nuorisotilan remontti ja PAHvesieriste purkutyö (lisätyö)
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt tarjouksia pintabetonilattiarakenteen purkamisesta ja tähän purkutyöhön liittyvästä PAH-vesieristemateriaalin purkutyöstä sekä putkikanaalien
PAH-vesieristeen poistosta. Asbestia sisältävän putkieristeen purkutyö noin 10 jm. Pintalattian
ja työlaatan välissä sekä putkikanaaleissa on PAH-yhdisteitä sisältävää vesieristemateriaalia.
Keittiön ja takahuoneen välisellä osuudella pintalattian alla on tojax-olkibetonilevyä. Olkibetonilevy poistetaan pintalattian poiston yhteydessä. Purkutyöt tulee suorittaa asbesti ja PAH –
materiaalien purkutyöstä annettuja määräyksiä noudattaen.
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 soitti työryhmälle 5.4.2018 ja lähetti vielä sähköpostiviestin, jossa hän selosti tilanteen ja liitti mukaan kirkkoneuvoston päätöksen 4.11.2015 § 193 ja tarjousten avauspöytäkirjan.
Työryhmältä saatiin hyväksyntä hyväksyä edullisin tarjous 5.4.2018. Asia tuodaan kuitenkin vielä kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi.

VIITTEET:

Tarjoukset liitteineen
Tarjouspyyntö

LIITE:

Tarjousten avauspöytäkirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto vahvistaa työryhmän tekemän hankintapäätöksen. Edullisimman tarjouksen jätti Rakennusliike T. Myllyneva Oy.
KIRKKONEUVOSTO:
Vt. kirkkoherra, pj. Tero Saapunki jääväsi itsensä 91 §:n käsittelyn ajaksi poistuen paikalta. Puheenjohtajana 91 §:n osalta toimi varapj. Riitta Kasala.
Talouspäällikön päätösesitys hyväksyttiin.

92 §

Ei julkinen
§ 64 ei ole julkinen henkilötietolain 523/1999 3 luvun 11 §:n perusteella

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

93 §

Vs. seurakuntapastorin palkkaaminen
Tornion seurakunnan kirkkoherranvaaliprosessi on kesken. Tuomiokapituli on antanut kappalainen Tero Saapungille viranhoitomääräyksen hoitaa Tornion seurakunnan vt. kirkkoherran virkaa ja seurakuntapastori Nona Lehtinen on samalla määrätty hoitamaan vs. kappalaisen virkaa,
molemmat 31.12.2018 saakka.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt Tornion seurakuntaan 16.4.2018 seuraavan
lausuntopyynnön:
Lausuntopyyntö / ma. seurakuntapastorin virka / Tornion seurakunta
Diaarinumero DOUL/130/01.01.01/2018
Saaja

Tornion seurakunnan kirkkoneuvosto

1. Kiinnostuksensa ma. seurakuntapastorin tehtävään ilmaisseet
Tornion seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin määräaikainen tehtävä
ajalle 1.5. -31.12.2018. Tuomiokapituli käynnisti rekrytoinnin julkaisemalla seuraavan ilmoituksen:

Tornion seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin määräaikainen tehtävä
ajalle 1.5. -31.12.2018.
Tornio on elinvoimainen kaupunki Meri-Lapissa. Tornion seurakunnassa on noin
17000 jäsentä ja 50 työntekijää. Toimintamme on monipuolista. Etsimme työyhteisöömme määräaikaista seurakuntapastoria yleiseen seurakuntatyöhön ja oppilaitostyöhön.
Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Tehtävä edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.
Teologian maisterit otetaan huomioon.
Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin
12.4.2018 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta tästä linkistä.
Lisätiedot: vt. kirkkoherra Tero Saapunki, puh. 040 8250 280 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.
Tehtävään ovat 12.4.2018 klo 15 mennessä ilmoittaneet kiinnostuksensa
seuraavat henkilöt aakkosjärjestyksessä:
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
Björklund Antti Gustav Rikhard
Fagerström Jane Jaana Kaarina
Halkosaari Ville
Hurme Tuomas
Hyrkäs Sallamari
Hytönen Mikael
Hyytinen (Os. Laine) Noora
Koivumäki Tanja
Kokkonen Ari
Kolmonen Jari
Komulainen Tuomo
Kylliäinen Christine Marie
Laitinen Esa
Lehtinen Pia Katriina
Malmi Aino
Nevalainen Matti Samuli
Niemelä Tuomo
Partanen Juha
Pyyny-Nevalainen Marja
Pöyri-Tuunainen Mervi-Elise
Rantalainen Anne
Salmi Teija
Taneli Matti
Toivanen Oscar
Valkama Hanna
Wallenius os. Takkula Annika
Yliraudanjoki Hannamaria
KL 6:11
--Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.
--KJ 5: 5
Papiksi voidaan vihkiä henkilö, joka
1) on kutsuttu toimittamaan papinvirkaa;
2. Toimenpidepyynnöt
Tuomiokapituli pyytää Tornion seurakunnan kirkkoneuvostoa antamaan perustellun lausunnon KL 6:11 perusteella kiinnostuksensa Tornion seurakunnan seurakuntapastorin määräaikaiseen tehtävään ilmaisseista. Seurakuntaa pyydetään
asettamaan lausunnossa 2-3 henkilöä siihen järjestykseen, jossa seurakunta toivoo heitä tehtävään.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Sivu 13(25)

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
Lausunnossa annetaan vertailevat tiedot, millä tavoin ja millä sisällöllisillä perusteilla kirkkoneuvosto on päätynyt lausuntoonsa. Julkinen ilmoitus asettaa vaatimuksen noudattaa tarkasti yleisiä hyvän hallinnon periaatteita (hyvä hallintomenettely, yleiset virkaylennysperiaatteet, tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki).
Kunnioittavasti
Outi Uusimäki
Hiippakuntapastori
LIITE: Yhteenveto ilmoittautuneista (HUOM! tarkat tiedot sähköisessä järjestelmässä)

Hakijoista 7 kutsuttiin haastatteluun, joka pidettiin 17.4.2018. Rekrytointityöryhmän haastateltavina olivat Jane Fagerström, Ville Halkosaari, Ari Kokkonen, Tuomo Niemelä, Marja PyynyNevalainen, Oscar Toivanen ja Hanna Valkama.
Rekrytointityöryhmä antaa kirkkoneuvostolle seuraavan lausunnon:
1. Oscar Toivanen
2. Hanna Valkama
3. Ari Kokkonen
VIITE:

Rekrytointityöryhmän muistio 17.4.2018

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto antaa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille asiassa seuraavan lausunnon:
1. Oscar Toivanen
2. Hanna Valkama
3. Ari Kokkonen
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja lausunto esitetään edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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Paikka
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PYKÄLÄ

94 §

Sairastumisesta ilmoittaminen
Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja työehtosopimuksista. Kirkon virka- ja työehtosopimukseen (KirVESTES) 2018–2020 on tehty muutoksia. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A 2/2018 13.3.2018 kerrotaan muun muassa tekstimuutoksista,
jotka tulevat voimaan 1.4.2018.
III osassa kerrotaan poissaoloista ja poissaoloaikojen palkkauksesta. Sen 52 § (sairastumisesta
ilmoittaminen ja lääkärintodistuksen esittäminen) menee seuraavasti:
”Määräykseen on tehty useita muutoksia. Työnantaja voi myöntää lääkärintodistusta vaatimatta
virka-/työvapaata enintään 5 päivää (aiemmin 3 päivää), jos työkyvyttömyydestä esitetään työnantajan hyväksymä tai muu luotettava selvitys. Tällainen voi olla esimerkiksi työterveyshoitajan
tai sairaanhoitajan antama todistus. Aivan lyhyisiin virka-/työvapaisiin voidaan työnantajan päätöksellä hyväksyä myös esimiehen lupa.”
Tornion seurakunnassa on sairastapauksissa voinut olla esimiehen luvalla 3 päivää pois töistä,
kun työntekijä itse on sairastunut. Uudessa KirVESTES:ssa on annettu mahdollisuus 5 päivän
poissaoloon.
Sopimusmuutos väljentää raamia, jonka puitteissa voidaan paikallisesti toimia. Tarkoituksenmukaista ei kuitenkaan ole, että työntekijä voisi olla 5 päivää töistä pois pelkällä esimiehen luvalla,
koska olisi suotavaa, että työntekijä menisi jo aiemmin terveydenhuoltohenkilöstön tutkittavaksi.
Tällöin hänen sairautensa laatu tulisi mahdollisimman varhain selville.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakunnassa jatketaan nykyistä käytäntöä, jossa työntekijä voi olla esimiehen luvalla enintään 3 päivää pois töistä, kun hän itse on äkillisesti sairastunut.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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KOKOUSTIEDOT
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95 §

Jumalanpalvelusten ajankohdat
Tornion seurakunnassa on sunnuntaina 27.5.2018 neljän uuden työntekijän tehtäviin siunaaminen Alatornion kirkon messussa klo 10. Kaksi tehtäviin siunattavista on kanttoreita ja yksi kanttoreista on tuolloin vuosilomalla. Koska uusien työntekijöiden tehtäviin siunaaminen on harvinaislaatuinen tapahtuma seurakunnassa ja työyhteisössä, on kyseessä erityinen juhla.
Sen vuoksi 27.5.2018 voidaan jättää Karungin ja Tornion kirkkojen jumalanpalvelukset pitämättä ja tarjotaan kirkkokyyti Alatornion kirkkoon.
Juhannuspäivä on lauantaina 23.6.2018. Monet ihmiset ovat juhannuksena matkoilla ja on todennäköistä, että kahtena peräkkäisenä päivänä ei ole jumalanpalveluksissa väkeä. Tämän
johdosta voitaisiin pitää Juhannuspäivää seuraavana sunnuntaina 24.6.2018 Suvivirsikirkot Alatorniolla klo 10 ja Karungissa klo 14 sekä Tornion kirkossa messu klo 12.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakunnassa pidetään jumalanpalvelus sunnuntaina 27.5.2018 vain Alatornion kirkossa klo 10 ja sinne tarjotaan kirkkokyyti.
Esitän myös, että ei pidetä jumalanpalveluksia Juhannuspäivänä lauantaina 23.6.2018 ja että
seuraavana päivänä sunnuntaina 24.6.2018 pidetään Suvivirsikirkot klo 10 Alatornion kirkossa
ja klo 14 Karungin kirkossa sekä messu Tornion kirkossa klo 12.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

96 §

Anomus hautasijasta / Keskitalo
Reijo Johannes Keskitalo on haudattu Parasniemen hautausmaalle ja tähän yhteyteen on varattu hautasija puoliso Anna-Liisa Keskitalolle.
Juha-Pekka Keskitalo anoo kolmatta hautasijaa vanhempiensa haudan yhteyteen. Perheessä
on myös kaksi muuta lasta jotka asuvat toisella paikkakunnalle eivätkä todennäköisesti tule
haudatuksi tähän hautaan. Muiden lasten toive on ollut myös, että olisi vain yksi hauta jota sitten hoidetaan.
Hautausmaan hoitajalta on tarkistettu (Arto Juntto 17.4.2018). Tässä hautapaikassa on tilaa ja
siihen on mahdollista haudata kolmas vainaja.

LIITE:

Anomus

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy anomuksen ja myöntää Juha-Pekka Keskitalolle kolmannen hautasijan vanhempiensa viereen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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97 §

Edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
Tornion seurakunta on Suomen Lähetysseuran jäsen. Sen vuosikokous järjestetään Kuopiossa
26.5.2018. Tornion seurakuntaa pyydetään nimeämään edustajat vuosikokoukseen.
Seurakunnat saavat sääntöjen mukaan lähettää vuosikokoukseen edustajia läsnä olevan jäsenmääränsä mukaisesti: 15001-30000 jäsentä: enintään 3 edustajaa.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakunta lähettää edustajiksi Suomen lähetysseuran vuosikokoukseen
Kuopioon 26.5.2018 Arja Heikkisen, Raija Kontion ja Mervi Mustosen.
KIRKKONEUVOSTO:
Raija Kontio ja Mervi Mustonen jääväsivät itsensä 97 §:n käsittelyn ajaksi poistuen paikalta.
Puheenjohtajan päätösesitys hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 18(25)
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PYKÄLÄ

98 §

Diakoniatyön viranhaltijan irtisanoutuminen
Diakoni Riikka-Sisko Tapojärvi on irtisanoutunut diakoniatyön virastaan 23.6.2018 alkaen. Pitämättömät lomat hän pitää ennen sitä.

VIITE:

Irtisanoutumisilmoitus / 23.4.2018

PUHEENJOHTAJA:
Todetaan diakoni Riikka-Sisko Tapojärven irtisanoutuminen 23.6.2018 alkaen.
KIRKKONEUVOSTO:
Todettiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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99 §

Tiedoksi
Talouspäällikön päätökset:


Päätös 6/2018: Myyty luottotodistukset Amerikka High Yield 4/2015, nimellisarvo
50.000 euroa. Markkina-arvo 21.3.2018 54.925 euroa ja Eurooppa High Yield 3/2016,
nimellisarvo 100.000 euroa. Markkina-arvo 21.3.2018 108.410 euroa. Kauppahinta
maksettu Tornion Osuuspankkiin jatkuvalle tuottotilille FI 38 5475 0060 9359 18.



Päätös 7/2018: Hyväksytty Maalausliike Urho Remes Oy:n tarjous Parasniemen Pappilan etelä päätyseinän maalaustöistä sekä Alatornion kirkon pääsisäänkäynnin porttipilareiden kunnostuksesta. Hinta 5.700 euroa + 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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100 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan to 26.4.2018 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, os. Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.
Ajalla: Ma 30.4. – ke 30.5.2018 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Tornion kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ma 30.4. – ke
30.5.2018 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

101 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50 ja piti päätöshartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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102 §

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: 85-88 §:t, 89 § (valmistelua), 92 § (rekrytointi) ja 100-102 §:t
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: 94-99 §
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät: 90 §, 93 §
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: 91 §

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: 94-99 §
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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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: 91 §
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun
on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun
sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
2. oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
3. tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
4. millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
5. millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
● Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin (vaihde):
Telekopio:
Sähköposti:

Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu
PL 189, 90101 Oulu
029 56 42800 (klo 8.00 – 16.15)
029 56 42841
oulu.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

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

Valitusaika
30 päivää

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

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

6. Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
7. Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen, pöytäkirjan pykälät:
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua
koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio:
010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1. valittajan nimi ja kotikunta
2. postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
3. päätös, johon haetaan muutosta
4. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
5. perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Torstai 26.4.2018 klo 15.30 – 16.50
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 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:

