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PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
13 § Kokouksen avaus
14 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 § Käsiteltävät asiat
16 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
17 § Tornion seurakunnan kappalaisen vaali
18 § Vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös
19 § Vuoden 2021 tuloveroprosentin vahvistaminen
20 § Vuoden 2021 talousarvion raami
21 § Suensaaren hautausmaan huoltorakennuksen saneeraus
22 § Leton tonttien uudet vuokrahinnat
23 § Tornion seurakunnan kirkonkirjojenpidon siirtäminen Oulun
aluekeskusrekisteriin
24 § Parasniemen hautausmaan salaojavesien käsittely
25 § Hautausmaan hoitajan / haudankaivajan viran lakkauttaminen
26 § Määräalan myynti / Hyry
27 § Hautapaikkamaksut ja muut hautauksiin liittyvät maksut alkaen 1.1.2021
28 § Junnilan peltojen myynti Välilahti nimisestä tilasta
29 § Tiedotusasioita
30 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
31 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
32 § Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.
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PYKÄLÄ

13 §

Kokouksen avaus

Kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström pitää alkuhartauden ja puheenjohtaja Arja Karhu toteaa
läsnäolijat ja avaa kokouksen.
Huhta toteaa läsnäolijat ja avaa kokouksen.
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström piti alkuhartauden ja puheenjohtaja Arja Karhu totesi
läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 17.20.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

14 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7: 4 § 1 mom.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8: 5 § 1 - 2 mom.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja
kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1: 8 §
Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista,
johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston
päätökseksi.
Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä,
toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Mikäli valtuusto päättää panna jonkin asian pöydälle tai palauttaa asian kirkkoneuvostolle
asiaan liittyviä esityslistan liitteitä ei toimiteta valtuutetuille uudelleen, jos asian lopullinen
käsittely tapahtuu vuoden kuluessa
Kokouksesta on postitettu to 10.09.2020 kullekin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenelle
kirjallinen kutsu asialuetteloineen. Kutsu on lähetetty myös sähköpostilla to 10.09.2020.
Asialista on asetettu seurakunnan ilmoitustaululle to 10.09.2020.

VIITE:

Kirkkovaltuuston työjärjestys (kv 09.01.2007 § 4)
Kokouksen alussa tulee todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

KIRKKOVALTUUSTO:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

15 §

Käsiteltävät asiat
13 § Kokouksen avaus
14 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 § Käsiteltävät asiat
16 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
17 § Tornion seurakunnan kappalaisen vaali
18 § Vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös
19 § Vuoden 2021 tuloveroprosentin vahvistaminen
20 § Vuoden 2021 talousarvion raami
21 § Suensaaren hautausmaan huoltorakennuksen saneeraus
22 § Leton tonttien uudet vuokrahinnat
23 § Tornion seurakunnan kirkonkirjojenpidon siirtäminen Oulun
aluekeskusrekisteriin
24 § Parasniemen hautausmaan salaojavesien käsittely
25 § Hautausmaan hoitajan / haudankaivajan viran lakkauttaminen
26 § Määräalan myynti / Hyry
27 § Hautapaikkamaksut ja muut hautauksiin liittyvät maksut alkaen 1.1.2021
28 § Junnilan peltojen myynti Välilahti nimisestä tilasta
29 § Tiedotusasioita
30 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
31 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
32 § Kokouksen päättäminen

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

16 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestys I luku 4 §:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Keränen Anne, Koivunen Salme, varalle Kuismanen
Laura.

KIRKKOVALTUUSTO:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Keränen Anne, Koivunen Salme, varalle
Kuismanen Laura.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

17 §

Tornion seurakunnan kappalaisen vaali
KIRKKONEUVOSTO 07.09.2020 § 133:
Tornion seurakunnan kappalaisen virkaa ovat hakeneet 26.6.2020 päättyneellä hakuajalla
Mauri Mikael Laakso, Nona Johanna Emilia Lehtinen ja Samuel Aulis Mäkinen. Viranhakuilmoituksessa ei ole mainittu viran erityisiä tarpeita.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli istunnossaan 13.8.2020 18 §:ssä on tutkinut hakijoiden
kelpoisuuden (KJ 6:15) ja todennut, että kaikki 3 hakijaa täyttävät kelpoisuusvaatimukset
kappalaisen virkaan.
Kirkkoneuvoston tulee päättää hakijoiden haastattelusta ja kirkkovaltuusto suorittaa vaalin.

LIITE:

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 13.8.2020 § 18 / EI JULKINEN
(DOUL/113/01.01.01/2020)

VIITE:

Hakemukset / EI JULKINEN

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto päättää kutsua kaikki kappalaisen virkaa hakeneet esittäytymään kirkkovaltuuston kokoukseen 17.9.2020 klo 17.00.
Kokouksessa kaikki ehdokkaat saavat kukin vuorollaan lyhyen puheenvuoron (5 min.)
aiheesta: ”Kuka olen ja miksi olen hakenut Tornion seurakunnan kappalaisen virkaa?”.
Samassa yhteydessä valtuusto voi halutessaan esittää kysymyksiä ehdokkaille.
Kirkkoneuvosto esittää edelleen, että esittäytymisten/haastattelujen jälkeen kirkkovaltuusto
suorittaa Tornion seurakunnan kappalaisen vaalin ja pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä vaalissa eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle.
Äänestys tapahtuu suljettuna lippuäänestyksenä.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto hyväksyi puheenjohtajan esityksen ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle, että
valtuusto suorittaa kappalaisen vaalin esittäytymisten/haastattelujen jälkeen ja pyytää Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä vaalissa eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle.
KIRKKOVALTUUSTO 17.09.2020 § 17:
KIRKKOVALTUUSTO:
Kaikki ehdokkaat kutsuttiin kukin vuorollaan esittäytymään. Aiheena oli: ”Kuka olen ja miksi
olen hakenut Tornion seurakunnan kappalaisen virkaa?”. Samassa yhteydessä valtuutetuille
annettiin mahdollisuus haastatella ehdokkaita.
Tämän jälkeen, kun viimeinenkin ehdokas oli poistunut paikalta, suoritettiin vaali suljettuna
lippuäänestyksenä. Ääntenlaskijoina toimivat Anne Keränen ja Salme Koivunen.
jatkuu…
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
Vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti:
- Mauri Laakso sai 9 ääntä
- Nona Lehtinen sai 16 ääntä
- Samuel Mäkinen sai 2 ääntä
Tornion seurakunnan kappalaisen virkaan tuli valituksi Nona Lehtinen.
Tornion kirkkovaltuusto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta Nona Lehtiselle
virkamääräystä Tornion seurakunnan kappalaisen virkaan.
Valtuutettu Alex Ylinärä poistui klo 18.00 17 §:n päätöksen jälkeen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

18 §

Vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös
KIRKKONEUVOSTO 18.2.2020 § 28:
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.
Kirkollisverotuloja saatiin 3.790.922 euroa (vuonna 2018 3.766.878 euroa). Lisäystä vuoteen 2018 oli 24.044 euroa (0,638 %). Vuoden 2019 talousarviossa kirkollisverotuloennuste oli
3.950.000 josta jäätiin 159.078 euroa.
Veronsaajille (kunnat, seurakunnat) tilitetty vähemmän verotuloja vuonna 2019. Ennakonpidätysten odotettua pienemmän kertymän on yleisesti oletettu johtuvan vuoden 2019 alusta
muuttuneesta ilmoittamismenettelystä ja tulorekisterin käyttöönotosta, joten verohallinnolle on
tänä vuonna kertynyt henkilöasiakkailta pidätettyjä ennakonpidätyksiä ennustettua vähemmän. Tämän vuoksi myös veronsaajille ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät ovat jääneet
ennustettua pienemmäksi.
Valtionrahoitusta saatiin 417.624 euroa (vuonna 2018 430.018 euroa). Vähennystä vuoteen
2018 verrattuna oli 12.394 euroa (2,88 %). Vuoden 2019 talousarviossa valtionrahoituksen
ennuste oli 417.628, josta jäätiin 4 euroa.
Toimintatuotot olivat 559.829 euroa (vuonna 2018 626.945 euroa). Toimintatuottoja saatiin
13.091 euroa vähemmän kuin vuoden 2019 talousarvioon oli suunniteltu.
Toteuma 2019 €

TA 2019 €

2.626
19.351
209.615
208.518
78.037
13.672
25.129
2.880
559.828

0
28.780
234.965
210.915
74.000
9.060
15.000
200
572.920

Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tulot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Yhteensä

jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
Toimintakulut olivat 3.907.589 euroa (vuonna 2018 4.004.340 euroa). Toimintakulut olivat
406.348 euroa pienemmät kuin vuoden 2019 talousarviossa olevat. Henkilöstökulut olivat
274.707 euroa pienemmät kuin talousarviossa. Liitteenä erillinen selvitys.

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

Toteuma 2019 €

TA 2019 €

2.407.756
774.095
97.665
444.573
105.793
77.707
3.907.589

2.682.463
946.690
104.745
411.042
93.560
75.437
4.313.937

Toimintakate on -3.347.760 euroa (vuonna 2018 -3.741.017 euroa).
Toimintatuotoilla katettiin 14,33 % toimintakuluista (vuonna 2018 18,56 %).
Vuosikate on 494.045 euroa (vuonna 2018 421.113 euroa) ja riittää hyvin suunnitelman
mukaisiin poistoihin, jotka ovat 319.733 euroa
Poistoeron lisäys 64.909 euroa. Tilikauden tulos on + 174.312 euroa.
Tilikauden ylijäämä 239.220,91 euroa.
Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarat ovat lisääntyneet 514.575 euroa. (huom! oikea
luku on 214.575, virhe p-kirjassa 18.2.2020).
Vuoden 2019 toteutuneet investointimenot ovat yhteensä 136 793 euroa.
Lainaa ei seurakunnalla ole.
LIITTEET:

1. Tuloslaskelma 2019
2. Tase 2019
3. Rahoituslaskelma 2019
4. Investoinnit 2019
5. Ehdotus investointivaraukseksi
6. Selvitys henkilöstökuluista

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Lopullinen tilinpäätös esitellään tilintarkastajan käynnin jälkeen kirkkoneuvoston kokouksessa
17.3.2020.
Kirkkoneuvosto keskustelee mahdollisen investointivarauksen tekemisestä. Liitteenä ehdotuksia investointivarausten kohteista: Antinsaaren leirikeskus, Parasniemen entinen seurakuntatalo ja Parasniemen seurakuntatalo, yhteensä 235.000 euroa.
Vuoden 2021 investointisuunnitelmassa on:
Antinsaaren leirikeskuksen vesikattojen uusiminen 93.625 euroa.
Suensaaren hautausmaan huoltorakennus 128.805 euroa.
Arpelan seurakuntatalon julkisivujen huoltomaalaus 29.790 euroa
jatkuu…
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Varauksia on tällä hetkellä yhteensä 850.000 euroa:
Alatornion kirkko 250.000 euroa
Suensaaren seurakuntatalo 250.000 euroa
Karungin seurakuntatalo 100.000 euroa
Tornion kirkko 100.000 euroa.
Tornion kirkko 150.000 euroa
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen tilinpäätöstilanteen ja hyväksyi talouspäällikön esittämät
varaukset (liite nro 5): Antinsaari 93.000 euroa, Paras-niemen entinen seurakuntatalo 63.000
euroa ja Parasniemen seurakuntatalo 78.000 euroa. Yhteensä 234.000 euroa.
KIRKKONEUVOSTO 17.03.2020 § 48:
Tilikauden 31.12.2019 tulos on +174.311,88 euroa. Poistoeron vähennys 64.909,03 euroa.
Tehtiin 234.000 euron investointivaraus seuraavalla tavalla: Antinsaari 93.000 euroa,
Parasniemen entinen seurakuntatalo 63.000 euroa ja Parasniemen seurakuntatalo 78.000
euroa. Tilikauden ylijäämä 5.220,91 euroa.
LIITE:

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
1. Kirkkoneuvosto keskustelee ja hyväksyy toimintakertomuksen yleiskatsauksen, hallinnon,
henkilöstön, väkiluvun ja toiminnallisten tavoitteiden arvioinnit.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä
5.220,91 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/ali-jäämätilille.
KIRKKONEUVOSTO:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen yleiskatsauksen, hallinnon,
henkilöstön, väkiluvun ja toiminnallisten tavoitteiden arvioinnit.
Kirkkoneuvosto kiinnitti huomiota, että tavoitteiden arvioinneista puuttuvat tunnusluvut.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä
5.220,91 € päätettiin siirtää edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.
Vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 17.09.2020 § 18:
LIITTEET:

1. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (ark.sarja: 2.3.1)
2. Tilintarkastuskertomus 1.1. - 31.12.2019

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin yksimielisesti tilinpäätös ja valtuusto myönsi vastuuvapauden kirkkoneuvostolle
sekä tilivelvollisille viranhaltijoille tilikaudelta 2019.
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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19 §

Vuoden 2021 tuloveroprosentin vahvistaminen
KIRKKONEUVOSTO 17.03.2019 § 50:
Vuonna 2019 on saatu kirjanpidon mukaan:
kirkollisveroja
valtionrahoitusta
Yhteensä

3.790.922,86 €
417.624,00 €
4.208.545,86 €

Vuodelle 2020 on arvioitu kirkollisveroja saatavan 3.850.000,00 €
ja valtionrahoitusta
430.000,00 €
Yhteensä
4.280,000,00 €
Vuodelle 2021 arvioidaan kirkollisveroja saatavan 3.750.000,00 €
ja valtionrahoitusta
420.000,00 €
Yhteensä
4.170.000,00 €
Kirjanpidon mukaiset kirkollisverotulot vuodelta 2019 ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen
(2018) verrattuna 24.044 euroa (0,638 %).
Valtionrahoitusta saatiin 417.624 euroa, joka laski 12.394 euroa vuodesta 2018 (2,88 %).
Seurakunta saa valtionrahoitusta kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (hautaustoimi,
väestökirjanpito, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ylläpito). Valtionrahoituksen
pohjana käytetään kuntien väkilukuja. Tornion seurakunnan arvio valtionrahoituksesta on noin
400.000 euroa.
Tornion seurakunnan tuloveroprosentti on 1,5 %.
Jäsentilastojen mukaan Tornion seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 2.158 henkilöllä
vuodesta 2012 vuoteen 2019. Vuonna 2018 oli seurakunnassa 16.979 jäsentä ja 1.12.2019
jäseniä oli 16.979 eli vähennystä 376 jäsenen verran.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitetään, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 vahvistetaan 1,5 %.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
KIRKKOVALTUUSTO 17.09.2020 § 19:
KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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20 §

Vuoden 2021 talousarvion raami
KIRKKONEUVOSTO 17.03.2020 § 51:
Talousarvion raami perustuu verotuloennusteeseen ja kolmen (3) viimeisen vuoden tilinpäätöksiin. Tavoitteena on, että talousarvion laadinta perustuu toiminnan suunnitelmallisuuteen.
Seurakunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä ja tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä.
Verotuloja saatiin vuonna 2019 yhteensä 4.208.545,86 euroa. Lisäys vuoden 2018 verotuloihin oli 11.649,86 euroa (+0,277 %). Vuosikate oli 494.045 euroa ja riitti hyvin suunnitelman mukaisiin poistoihin, jotka olivat 319.733 euroa.
Kirkollisverotuloja saatiin vuonna 3.790.922 euroa (v. 2018 3.766.878 euroa). Lisäystä
vuoteen 2018 oli 24.044 euroa (0,638 %). Vuoden 2019 talousarviossa kirkollisverotuloennuste oli 3.950.000, josta jäätiin 159.078 euroa.
Valtionrahoitusta saatiin 417.624 euroa. (vuonna 2018 430.018 euroa). Vähennystä vuoteen
2018 verrattuna oli 12.394 euroa (2,88 %). Vuoden 2019 talousarviossa valtionrahoituksen
ennuste oli 417.628, josta jäätiin 4 euroa.
Toimintatuottoja saatiin vuonna 2019 559.829 euroa (2018 626.945 euroa). Toimintatuottoja
saatiin 13.091 euroa vähemmän kuin vuoden 2019 talousarvioon oli budjetoitu.
Toimintakulut olivat 3.907.589 euroa (2018 4.004.340 euroa). Talousarvioon toimintakuluja
budjetoitiin 4.313.937 euroa.
Toimintakate on -3.347.760 euroa (vuonna 2018 -3.741.017 euroa).
Toimintatuotoilla katettiin 14,33 % toimintakuluista (vuonna 2018 18,56 %)
Poistoeron lisäys 64.909 euroa. Tilikauden tulos on + 174.312 euroa.
Tilikauden ylijäämä 239.220,91 euroa.
Tehtiin investointivaraukset Antinsaari 93.000 euroa, Parasniemen entinen seurakuntatalo
63.000 euroa ja Parasniemen seurakuntatalo 78.000 euroa. Yhteensä 234.000 euroa.
Tilikauden ylijäämä on 5.220,91 euroa.
Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarat ovat lisääntyneet 214.575 euroa. (huom! virhe pkirjassa 18.2.2020)
Vuoden 2019 toteutuneet investointimenot ovat yhteensä 136 793 euroa.
jatkuu…

Lainaa ei seurakunnalla ole.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ
Raamiesityksen pohjana on vuosien 2017 - 2019 tilinpäätökset ja verotuloennuste vuodelle
2021. Tavoitteena on ylijäämäinen talousarvio.
Arvio vuoden 2021 kirkollisverojen tuloksi on 3.750.000 euroa. Valtion rahoituksen osuuden
oletetaan vuonna 2021 olevan noin 400.000 euroa.
LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2021 / TA-esitykset 2020

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän talousarvion raamiehdotuksen hyväksymistä. Esitys pohjautuu 3.750.000 euron kirkollisverotuloarvioon ja 430.000 saatavaan valtionrahoitustuloon. Luvut ovat suuntaa antavia ja
täsmentyvät syksyllä talousarvion laadinnan yhteydessä.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKONEUVOSTO 25.08.2020 § 111:
Vuoden 2021 talousarvion raami käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 17.3.2020 ja silloin
oli verotuloennuste 3.750.000 euroa. Koronapandemia aiheutti yhteiskunnassa poikkeustilan
ja aiheutti talouteen taantuman. Kirkollis-verotulo on 79.693 euroa pienempi kesäkuussa 2020
kuin kesäkuussa 2019, eli 3,75 %.
Varovainen ennuste on, että vuoden 2021 kirkollisverotulot pienenevät 4 % vuodesta 2019 eli
noin 151.000 euroa. Uusi ennuste vuoden 2021 kirkollisverotulokertymäksi on 3.650.000
euroa. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin vielä useita. Valtionrahoituksen osuus 420.000
euroa. Yhteensä 4.070.000 euroa.
Tavoitteena on ylijäämäinen talousarvio.
LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2021

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän talousarvion uuden raamiehdotuksen hyväksymistä. Esitys pohjautuu 3.650.000 euron
kirkollisverotuloarvioon ja 420.000 saatavaan valtionrahoitustuloon.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 17.09.2020 § 20:
LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2021 / TA-esitykset 2020

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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21 §

Suensaaren hautausmaan huoltorakennuksen saneeraus
KIRKKONEUVOSTO 09.06.2020 § 90:
Suensaaren hautausmaan huoltorakennuksesta saneerauksesta on pyydetty kokonaisurakkatarjousta.
Tarjouksia pyydettiin yhdeksältä (9) eri yritykseltä. Todettiin, että määräaikaan 18.5.2020 klo
13.00 mennessä tarjouksia oli tullut viisi (5) kpl. Todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön
mukaiset.
Edullisimman tarjouksen on jättänyt TSV Rakennus Oy hinnalla 57.900 euroa + alv 13.896
euroa. Summa yhteensä 71.796,00 euroa.
Kiinteistöpäällikkö Petri Buska esittelee tarkemmin huoltorakennuksen kunnostussuunnitelman.

LIITTEET:

1. Tarjousten avauspöytäkirja
2. Tarjouspyyntö
3. Investoinnit 2020

VIITE:

Urakkaohjelma (YSE 1998)

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto tekee hankintapäätöksen sen jälkeen, kun on käyty läpi
kiinteistöpäällikön esittelemä kunnostussuunnitelma ja keskusteltu kunnostettavan kohteen
budjetista.
KIRKKONEUVOSTO:
1. Kirkkoneuvosto päätti, että Suensaaren hautausmaan huoltorakennus saneerataan.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyi TSV Rakennus Oy:n tarjouksen hintaan 57.900,- + alv 13.896,-.
Yhteensä 71.796,- €.
3. Kirkkoneuvosto esittää 24.000,- €:n lisätalousarvion hyväksymistä kirkkovaltuustolle.
KIRKKOVALTUUSTO 17.09.2020 § 21:
LIITTEET:

1. Tarjousten avauspöytäkirja
2. Tarjouspyyntö
3. Investoinnit 2020

KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkovaltuusto hyväksyi 24.000,- euron lisätalousarvion vuodelle 2020 Suensaaren hautausmaan huoltorakennuksen saneeraamiseen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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22 §

Leton tonttien uudet vuokrahinnat
KIRKKONEUVOSTO 09.06.2020 § 91:
Tornion seurakunnalla on Koivuluodon Letossa 20 kesämökkitonttia, joiden vuokrasopimukset
päättyvät heinäkuussa vuonna 2021 ja yksi tontti, jonka vuokrasopimus päättyy vuonna 2031.
Leton tonttien koot vaihtelevat välillä 1.000 m² - 3.000 m². Nykyiset tontinvuokrat kyseisillä
tonteilla ovat välillä 0,05 – 0,08 euroa/neliö. Tonttien neliö-vuokrahinnat eivät vastaa tämän
päivän hintatasoa. Esimerkiksi 3.000 neliön tontin vuosivuokra on nykyisellään 245,70 euroa
vuodessa ja 1.000 neliön vuosivuokra on 81,80 euroa vuodessa.
Hinnoittelussa voisi noudattaa Tornion kaupungin Mustanlahden ja Sikosaaren hinnoittelun
välimaastoa.
Mustalahdella on kaava eikä se ei ole tulva-aluetta. Sikosaaressa ei ole kaavaa mutta se on
tulva-alueella.
Tornion seurakunnan Leton tonteilla ei ole rantakaavaa eikä se ei ole tulvauhka alueella.
1. Sikosaaren tonttien vuokrahinnoiksi Tornion kaupunki on määritellyt kiinteät hinnat
seuraavalla tavalla:
➢
➢
➢

alle 1.500 m² tontti, vuokra 270 euroa vuodessa
1.500 m²-2.200 m² tontti, vuokra 320 euroa vuodessa
yli 2.200 m² tonteilla vuokra on 370 euroa vuodessa (tonttien maksimikoko kuitenkin
2.500 m²)

Taulukkoon nro 1 on laskettu neliöhinnat Sikosaaren vuokrahintojen mukaisesti huomioiden
tonttien koot:
Alle 1.500 m ² tontin, neliövuokra on 0,2201 euroa
Tontti, jonka koko on välillä 1.500-2.200 m², neliövuokra on 0,159 euroa
Tontin koko yli 2.200 m², neliövuokra 0,1345 euroa.
Laskukaava erillisessä liitteessä.
Taulukko nro 1

eur
m² yht. Sikosaaren hintojen
yht.
mukainen neliövuokra
alle 1500 m2
3510 15949
0,2201
1500-2200 m2 1280
8037
0,1593
yli 2200 m2
1110
8253
0,1345
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ
Sikosaaren neliöhinnat:
Alle 1.500 m ² tontin, neliövuokra on 0,2201 euroa.
Tontti, jonka koko on välillä 1.500 - 2.200 m², neliövuokra on 0,159 euroa.
Tontin koko yli 2.200 m², neliövuokra 0,1345 euroa.
2. Mustanlahden alueen tonttien myyntihinta Tornion kaupungilla 6,289 eroa/neliö.
Vuokrahinta on 5 % myyntihinnasta eli 0,31 euroa/neliö.

Sikosaaren ja Mustalahden hinnoittelun keskihinta on taulukossa nro 2
Laskukaava erillisessä liitteessä.
➢
➢
➢

alle 1.500 m² tontin neliövuokra 0,2650 euroa
tontin koko välillä 1.500 – 2.200 m² neliövuokra on 0,2346 euroa
tontin koko yli 2.200 m² neliövuokra 0,2222 euroa

Taulukko 2

keskihinta Mustasaaren
eur
Sikosaaren hintojen
Sikosaari/ neliöhinta
yht.
mukainen neliövuokra
Mustasaari
alle 1500 m2 3510
0,2201
0,2650
0,31
1500-2200 m2 1280
0,1593
0,2346
0,31
yli 2200 m2
1110
0,1345
0,2222
0,31
Taulukkoon nro 3 laskettu tonttien uudet vuokrahinnat.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
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Taulukko 3

tontin vanha
koko vuokra

vanha
neliövuokra

Mustalahti/Sikosaaren
Vuokrankorotus
hinnoittelun mukainen Uusi vuokra
euroissa
vuokra

3000
3000
1000
1114
1248
1300

245,70 €
175,60 €
81,82 €
65,15 €
73,03 €
75,97 €

0,082 €
0,059 €
0,082 €
0,058 €
0,059 €
0,058 €

0,222
0,222
0,265
0,265
0,265
0,265

1352
1456
1378
2253
1127
1126
2037
1200
1224
1224
2000
1200
2000
2000

79,12 €
85,22 €
80,70 €
131,87 €
65,82 €
65,82 €
119,25 €
98,28 €
100,31 €
71,68 €
100,71 €
69,88 €
116,99 €
116,99 €

0,059 €
0,059 €
0,059 €
0,059 €
0,058 €
0,058 €
0,059 €
0,082 €
0,082 €
0,059 €
0,050 €
0,058 €
0,058 €
0,058 €

0,265
0,265
0,265
0,222
0,265
0,265
0,235
0,265
0,265
0,265
0,235
0,265
0,235
0,235

666,00 €
666,00 €
265,00 €
295,21 €
330,72 €
344,50 €
358,28 €
385,84 €
365,17 €
500,16 €
298,65 €
298,39 €
478,69 €
318,00 €
324,36 €
324,36 €
470,00 €
318,00 €
470,00 €
470,00 €

420,30 €
490,40 €
183,18 €
230,06 €
257,69 €
268,53 €
279,16 €
300,62 €
284,47 €
368,29 €
232,83 €
232,57 €
359,44 €
219,72 €
224,05 €
252,68 €
369,29 €
248,12 €
353,01 €
353,01 €

Tekninen korjaus 18.9.2020 / Soile Martikainen.
LIITE:

1. Laskukaavat
2. Kartta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Leton uudet perusvuokrahinnat ovat taulukon numero 3 mukaiset.
Tontti, jonka koko on alle 1.500 m², sen vuosivuokra on 0,265 euroa/neliö.
Tontti, jonka koko on 1.500 - 2.200 m² välillä, sen vuosivuokra on 0,235 euroa/neliö. Yli 2.200
m² tontissa vuosivuokra on 0,222 euroa/neliö.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2019 pistelukuun 1976 siten, että
perusvuokria tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi. Tonteille tehdään
ympäristökatselmus ennen vuokrasopimuksen uusimista. Vuokra-aika sama kuin Tornion
kaupungilla eli 30 vuotta (vuokra-aika tarkistettu 10.6. Tornion kaupungilta).
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 17.09.2020 § 22:
LIITE:

1. Laskukaavat
2. Kartta

KIRKKOVALTUUSTO:
Kokoukselle oli toimitettu 2 kirjelmää, joissa esitettiin tontin vuokrien korotuksen kohtuullistamista. Puheenjohtaja Arja Karhu luki kirjelmät kokoukselle.
LIITE:

3. Kirjelmät
Asiasta käytiin pitkä keskustelu, jonka jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston
esityksen ja esittää edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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23 §

Tornion seurakunnan kirkonkirjojenpidon siirtäminen Oulun aluekeskusrekisteriin
KIRKKONEUVOSTO 09.06.2020 § 95:
Tornion seurakunnan jäsenrekisteriä ylläpidetään kirkkoherranvirastossa Suomen ev.-lut.
kirkon yhteisen Kirjuri-järjestelmän kautta. Jäsenrekisteriin kirjataan mm. kastetiedot, kirkkoon
liittymiset ja kirkosta erot, rippikoulut ja konfirmaatiot, avioliiton esteiden tutkinnat, avioliittoon
vihkimiset ja kuolintiedot. Virkatodistuksia tarvitaan nykyisin pääasiassa perunkirjoituksia,
lainhuutoja, pesänselvityksiä ja pankkiasiointeja varten. Tietoja välitetään ja päivitetään valtion
väestötietojärjestelmään (VTJ).
Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti (yleiskirjeet nro 27/2015 ja nro 4/2019) seurakuntien
on siirrettävä kirkonkirjojen pito aluekeskusrekistereihin vuoden 2022 alkuun mennessä.
Oulun aluekeskusrekisterin jäsenseurakunnat ovat maksaneet kirkonkirjojenpidosta vuonna
2019 2.25 euroa per jäsen. Kuluihin on laskettu kaikki kulut, mitä aiheutuu aluekeskusrekisterin toiminnasta (tässä noudatetaan Kirkko-hallituksen ohjeistusta). Aluekeskusrekisteri
ei tuota voittoa eikä tappiota, vaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja tuotot jaetaan
jäsenseurakuntien kesken. Oulun aluekeskusrekisteriin kuuluu 1.1.2020 alkaen Oulun
seitsemän seurakuntaa sekä 15 muuta seurakuntaa, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on
noin 220 000. Keskustelujen ja tämänhetkisten suunnitelmien perusteella Oulun aluekeskusrekisterin seurakuntien jäsenmäärä tulee olemaan 1.1.2022 noin 350 000.
Kirkkohallitus perustelee keskusrekistereihin siirtymistä mm. tietoturvavaatimusten lisääntyvillä
vaatimuksilla ja tietosuojalainsäädännön tuntemuksella. Keskitetyn ratkaisun kautta kirkonkirjojen pitoon pystytään löytämään yhteneviä ja tehokkaita prosesseja. Osaaminen tässä
tärkeässä tehtävässä on kovin eritasoista eri seurakunnissa. Aluekeskusrekistereiden kautta
pystytään turvaamaan tämä toiminta eri puolilla Suomea samantasoisena ja saman-aikaisena.
Kaikkien seurakuntien liityttyä keskusrekistereihin kustannustaso jäsentä kohti laskettuna tulee
ennusteiden mukaan alentumaan. Näin on jo tapahtunut mm. Oulun aluekeskusrekisterissä,
joka on aloittanut toimintansa 1.1.2018, jolloin siihen kuuluvien seurakuntien jäsenmäärä oli
noin 175 000.
Kirkkohallitus on ilmoittanut, ettei se tule jatkossa antamaan oikeuksia kirkonkirjojen pitoon ja
virkatodistusten antamiseen pienille seurakunnille. Seura-kunnat vapautuvat keskitetyn mallin
myötä kirkonkirjojenpitoon liittyvästä koulutuksesta ja henkilöstön palkkaamisesta sekä muista
henkilöstökuluista.
Keskusrekisterit ovat ilmoittaneet, että ne toivovat ja edellyttävät siirtymisen tapahtuvan
porrastetusti. Keskusrekisteriin voidaan liittyä myös kesken vuotta.
Jokaisen seurakunnan aineisto on erilainen ja keskusrekisterin on opittava lukemaan kyseistä
digiaineistoa. Jos kaikki seurakunnat liittyisivät samanaikaisesti vuoden 2022 alusta keskusrekistereiden asiakkaaksi, siitä seuraisi melkoisia viivytyksiä seurakuntalaisille, jotka tarvitsevat virkatodistuksia.
Seurakunta solmii kirkkovaltuuston päätöksellä sopimuksen jäsenrekisterin hoitamisesta.
Sopimus voidaan myös irtisanoa ja siirtyä tarpeen tullen toisen aluekeskusrekisterin jäsenyyteen, jos siihen tulisi perusteita.
jatkuu…
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Seurakuntalaisten näkökulmasta kirkonkirjojenpidon siirtäminen aluekeskusrekisteriin ei tuota
kielteistä muutosta. Seurakuntalaisia tullaan jatkossakin palvelemaan Tornion kirkkoherranvirastossa, vaikka itse rekisteritoiminnot tapahtuvat Oulussa. Kirkossa ja yhteiskunnassa
sähköiset palvelut lisääntyvät koko ajan ja senkin takia seurakuntalaiset voivat hoitaa monia
itseään koskevia virastoasioita kotoaan käsin.
LIITTEET:

1. Yleiskirje nro 27/2015
2. Yleiskirje nro 4/2019
3. Oulun aluekeskusrekisterin johtosääntö
4. Aluekeskusrekisterin ja seurakunnan tehtävänjakotaulukko
5. Sopimus

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Tornion seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisterin jäseneksi 1.1.2022. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
nimeää kirkkoherran ja talouspäällikön käymään neuvottelut Oulun aluekeskusrekisterin
johtajan kanssa sekä allekirjoittamaan sopimuksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivula esitteli asiaa kokoukselle.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen ja esittää asiaa edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 17.09.2020 § 23:
LIITTEET:

1. Yleiskirje nro 27/2015
2. Yleiskirje nro 4/2019
3. Oulun aluekeskusrekisterin johtosääntö
4. Aluekeskusrekiterin ja seurakunnan tehtävänjakotaulukko
5. Sopimus

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
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24 §

Parasniemen hautausmaan salaojavesien käsittely
KIRKKONEUVOSTO 09.06.2020 § 92:
Parasniemen hautausmaan alueelta kertyvät salaojavedet johdetaan tällä hetkellä mittakaivon
kautta jätevesiviemäriin. Mittakaivo on asennettu Tornion veden toimesta helmikuussa 2019.
Mitattava vesimäärä on ollut tarkoitus laskuttaa Tornion seurakunnalta Tornion veden
voimassaolevien taksojen mukaisesti 1,96 euroa/m³.
Vesimittarin lukeman perusteella 7 kuukauden ajalta (toukokuun lopusta joulukuun 2019
loppuun) hinta olisi 29.411,76 euroa alv 0 %. Seurakunta on alkanut selvittämään muita
vaihtoehtoja veden käsittelemiseksi.
Tornion seurakunnan edustajat ovat pitäneet kokouksen Meri-Lapin ympäristöpalveluiden
edustajien kanssa 17.2.2020. Lähtökohtaisesti salaojavesiä ei tulisi ohjata jätevesiviemäriin.
Suunnitelmissa on johtaa salaojavedet pumppaamalla mittakaivosta Parasniementien ali
seurakunnan omalle maalle.
Tämänhetkinen kokonaiskustannusarvio kosteikon ja pumppaamon sekä paineviemärin
toteutukselle on 51.547 euroa sis. alv.
Vertailuna kosteikon rakentamiskustannuksiin on alla esitettynä Tornion Vedeltä saatujen
tietojen mukaan laadittu salaojavesien käsittelyn vuosikustannusarvio, mikäli salaojavesien
käsittelyä ei muuteta:
Keskimääräinen vesivirtaus vuorokaudessa 80 m³/vrk.
Tornion veden jätevesitaksa 2,43/m³ sis. alv.
Kustannusarvio koko vuodelle (laskettuna vuorokauden keskimäärän mukaan)
70.791,90 euroa sis. alv 24 %.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että rakennetaan järjestelmä, jolla salaojavedet ohjataan Tornion seurakunnan omalle
maalle. Oman järjestelmän rakentamiskustannus on kertaluonteinen, kun taas Tornion veden
perimä maksu on noin 70.000 euroa vuodessa.
Esitän myös, että laaditaan rakentamista varten 56.000 euron lisätalousarvio. Asia on
kiireellinen, koska järjestelmän rakentaminen pitäisi suorittaa kesällä.
Lisätalousarvion hyväksyy normaalioloissa kirkkovaltuusto.
Kirkkohallitus on antanut väliaikaisen määräyksen hallinnon järjestämisestä (yleiskirje 11/2020
24.3.2020) poikkeusoloissa. Nyt annetun väliaikaisen määräyksen nojalla kirkkovaltuuston
päätösvaltaa voidaan siirtää kirkkoneuvostolle, jos päätösvaltaista kirkkovaltuuston kokousta
ei saada koolle. Kirkkovaltuustoa ei saada koolle mm. tilanteessa, jossa jäsenissä on
riskiryhmään kuuluvia tai heidän liikkumistaan on muuten rajoitettu. Päätösvaltaa voidaan siirtää vain, jos sen käyttämiselle on painavat syyt ja asia on kiireellinen eli edellyttää välitöntä
päätöksentekoa.
jatkuu…
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Kirkkoneuvoston on saatettava tekemänsä päätökset mahdollisimman pian sitten, kun
valtuusto taas pystyy kokoontumaan.
LIITE:

Alustava kosteikon ja pumppaamon sijoittelun havainnekuva.

VIITE:

Kirkkohallituksen yleiskirje
Muistio Merilapin ympäristöpalvelut/Tornion seurakunta 14.2.2020

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Poikkeusoloihin ja asian kiireellisyyteen viitaten kirkkoneuvosto hyväksyi 56.000,- euron
lisätalousarvio. Asia esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kiinteistöpäällikkö Petri Buska poistui kokouksesta klo 19.55, 91 §:n päätöksen jälkeen.
KIRKKOVALTUUSTO 17.09.2020 § 24:
LIITE:

Alustava kosteikon ja pumppaamon sijoittelun havainnekuva.

VIITE:

Kirkkohallituksen yleiskirje
Muistio Merilapin ympäristöpalvelut/Tornion seurakunta 14.2.2020

KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi ja vahvisti kirkkoneuvoston päätöksen.
Kiinteistöpäällikkö Petri Buska poistui klo 19.50 24 §:n päätöksen jälkeen.
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25 §

Hautausmaan hoitajan / haudankaivajan viran lakkauttaminen
KIRKKONEUVOSTO 25.08.2020 § 115:
Tornion seurakunnassa on kaksi hautausmaanhoitajan/haudankaivajan virkaa. Toinen
viranhaltijoista on jäänyt eläkkeelle 1.5.2020. Viran hoitoon ei kuitenkaan kuulu julkisen vallan
käyttöä, joten tehtävä voi näin ollen olla joko virka- tai työsuhteinen.
Työsuhteiden ehtoja säätelee työsopimuslaki ja virkasuhteita kirkkolaki. Molempia koskee
soveltuvin osin Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus (KirVESTES). Kirkon virkamiesoikeudelliset säännökset muuttuivat 1.6.2013, jolloin virkasuhteen ja työsuhteen erot
vähenivät. Työsopimussuhteisen haudankaivajan palkkaus ja tehtävänkuvaus eivät poikkea
virkasuhteisen hautausmaanhoitajan vastaavista.
Työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Työsopimussuhdetta ei
perusteta tai lakkauteta kuten virkaa, vaan työsuhde syntyy työsopimuksen solmimisen myötä
ja on olemassa vain niin kauan, kuin työsopimus on voimassa. Työsopimuksella työntekijä
sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan
alaisen palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.
Seurakunnissa ollaan siirtymässä virkasuhteista työsopimussuhteisiin. Kirkkohallituksen
yleiskirjeessä 18/2017 (11.10.2017) oli palautekooste kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksesta. Kirkkohallitukselta pyydettiin selvitystä mm. siirtymisestä virkasuhteisista työsopimussuhteisiin.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että;
1. Hautausmaanhoitajan virka lakkautetaan
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
2. Perustetaan haudankaivajan toimi.

1.10.2020

ja

esitetään

asia

edelleen

KIRKKONEUVOSTO:
Merja Frantti poistui klo 18.50 115 §:n keskustelun kuluessa.
Kirkkoneuvosto päätti:
1. Hyväksyttiin.
2. Päätettiin jättää uudelleen valmisteluun lisäselvityksiä varten.
Pyydetään selvitystä hautausmaanhoitajien ja seurakuntamestareiden tehtävän kuvista.
KIRKKOVALTUUSTO 17.09.2020 § 25:
KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkovaltuuston päätti lakkauttaa hautausmaanhoitajan viran 1.10.2020 alkaen.
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26 §

Määräalan myynti / Hyry
KIRKKONEUVOSTO 25.08.2020 § 123:
Tornion seurakunta on vuokrannut Eeva ja Jorma Hyrylle Palosaaren kaupunginosan
Thurevikin tilasta nro 813 asuintontin, jonka pinta-ala on 656,1 m². Vuokrasopimus on
päättymässä 5.8.2021.
Eeva ja Jorma Hyry tarjoavat tontista 10,50 euroa/neliö.

LIITE:

Ostoanomus ja kartta määräalasta.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Tornion seurakunta myy tontin 656,1 m² Eeva ja Jorma Hyrylle hintaan 10,50
euroa/². Tontin hinta 6.889,05 euroa. Ostaja vastaa kaupan kuluista; kaupanvahvistajan
palkkiosta ja lainhuudatuksen kustannuksista. Tontin lohkominen on tehty jo aikaisemmin.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
KIRKKOVALTUUSTO 17.09.2020 § 26:
LIITTEET:

1. Ostoanomus
2. Kartta

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 27

Torstai 17.09.2020 klo 17.00 – 20.32
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

27 §

Hautapaikkamaksut ja muut hautauksiin liittyvät maksut alkaen 1.1.2021
KIRKKONEUVOSTO 25.8.2020 § 117:
Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin. Laki on
tullut voimaan 19.12.2012. Lakimuutoksen mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon
seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
Käytännössä hautaustoimen maksutuotoilla tulee kattaa 20 - 25 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Tornion seurakunnassa maksutuotoilla katettiin 14,61 % hautaustoimen
kokonaiskustannuksista, joten hintojen korotuspaine on olemassa.
Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli
valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus. Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien
lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.
Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset hautaustoimen maksutuotoilla ja
valtionrahoituksella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon
ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden
ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Hautaustoimen kustannuksina otetaan huomioon
hautausmaahallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen kustannukset
poistoineen, pääomakustannuksineen ja vyörytyskuluineen.
Tornion seurakunta sai vuonna 2019 valtionrahoitusta 417.624 euroa, joten kirkollisveroilla
katettavaksi osuudeksi jäi 128.121 euroa (20,05 % hautaustoimen kuluista) vaikka kirkollisverovaroja ei laskennallisesti saisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen
palveluihin.
Hautaustoimen maksutuottoja ovat: haudan lunastusmaksut, hautauspalvelumaksut, vainajan
säilytysmaksut, muistomerkkien siirtomaksut ja muut hautaustoimen maksut.
Hautaustoimen maksutuotot olivat Tornion seurakunnassa 93.386 euroa vuonna 2019. Menot
639.131 euroa (sisältää vyörytyskuluja 159.971 euroa). Valtionrahoitusta saatiin 417.624
euroa. Hautaustoimen maksutuotoilla katettiin 14,61% hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
jatkuu…
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HAUTAUSTOIMEN TUOTOT JA KULUT 2019
2019
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
SISÄISET KULUT *)
POISTOT
VYÖRYTYSKULUT
MENOT YHTEENSÄ
TYÖALAKATE
Valtionrahoitusta saatu
Valt.rahoituksen osuus bruttomen. %
Kirkollisveroilla katettava osuus
Kirkollisverojen osuus bruttomen. %
Toimintatuottojen osuus
bruttomenoista %

93 386,00
-448 656,00
-552,00
-29 952,00
-159 971,00
-639 131,00
-545 745,00
417624
-65,34
-128 121,00
20,05
-14,61

Hautauksia oli 222 vuonna 2019. Valtionrahoitusta saatiin 417.624 euroa. Yhden hautauksen
todellinen keskimääräinen kokonaiskustannus oli siten n. 2.878 euroa. Tästä suurin osa 1.881
euroa katettiin valtionrahoituksella. Maksutuotoilla katettiin n. 420,65 euroa. Loppu n. 576
euroa katettiin kirkollisverotuloilla.
Mikäli hautaustoimen maksuja nostetaan 9,09 % niin maksutuotoilla katettaisiin 15,74 %
hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
ARVIO HAUTAUSTOIMEN TUOTOT JA KULUT 2021
2021
TOIMINTATUOTOT

101 874,79

TOIMINTAKULUT
SISÄISET KULUT *)
POISTOT
VYÖRYTYSKULUT
MENOT YHTEENSÄ
TYÖALAKATE
Valtionrahoitusta saatu
Valt.rahoituksen osuus bruttomen. %
Kirkollisveroilla katettava osuus
Kirkollisverojen osuus bruttomen. %
Toimintatuottojen osuus
bruttomenoista %

-456 600,00
-560,00
-29 950,00
-160 000,00
-647 110,00
-545 235,21
417 624,00
-64,54
-127 611,21
19,72
-15,74
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TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto korottaa hautaustoimen maksuja 3 %:lla alkaen 1.1.2021.
Hautasijamaksujen osalta asia esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
LIITE:

Hautaukseen liittyvä hinnasto alkaen 1.1.2021

KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen 3 %:n korotuksesta mutta päätti, että
ulkopaikkakuntalaisia koskevat maksut lasketaan samalle tasolle kuin paikkakuntalaisilta
perittävät maksut.
Hautasijamaksut esitetään näillä muutoksilla kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
LIITE:

Kirkkoneuvoston hyväksymä hautaushinnasto 1.1.2021 alkaen
KIRKKONEUVOSTO 07.09.2020 § 135:
Lain mukaan on hyväksyttävää, että seurakunta perii muun paikkakunnan asukkaan hautasijasta ja hautaamisesta omakustannus hinnan tai muuten korkeamman hinnan kuin
paikkakunnan asukkaalta. On tavanomaista, että paikkakunnalla pitkään asunut muuttaa
viimeisiksi elinvuosikseen muualle, mutta haluaa tulla haudatuksi vanhalle kotipaikkakunnalleen. Maksut olisikin syytä määrätä sellaisiksi, että hintaero paikkakunnan asukkaan ja
ulkopaikkakuntalaisen välillä ei muodostu kohtuuttoman suureksi.
(Kirkkohallituksen 14.1.2004 asettaman työryhmän mietintö)
Tornion seurakunnassa peritään paikkakunnalta vasta poismuuttaneelta hautapaikkamaksuna
154 euroa. Paikkakunnalta vasta poismuuttanut koskee henkilöä, joka on asunut vähintään
95 % elinajastaan Torniossa.
Paikkakunnalla asuvan hautapaikkamaksu on 110 euroa.
Ulkopaikkakuntalaisen hautapaikkamaksu on tällä hetkellä 550 euroa.

LIITE:

Hintavertailu rovastikunnan seurakuntien kesken

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että ulkopaikkakuntalaisen hautapaikkamaksua alennetaan niin, että hautapaikkamaksu on 350 euroa. Ensimmäinen varaus samaan hautapaikkaan 350 euroa ja toinen
varaus (joka annetaan vain poikkeustapauksissa) on 600 euroa. Kolmas varaus (myös tässä
annetaan vain poikkeustapauksissa) on 600 euroa.
Perusteluna on yhdenvertaisuuden toteutuminen kotipaikkakuntalaisen ja ulkopaikkakuntalaisen välillä. Mikäli Tornion kaupungin asukas haudataan toiseen seurakuntaan, hän joutuu
maksamaan hautauksesta korkeamman hinnan.
jatkuu…
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KIRKKONEUVOSTO:
Keskustelun kuluessa tuli talouspäällikön esityksen lisäksi toinen kannatettu päätösesitys.
Juha Berg esitti, että kirkkoneuvosto pidättäytyy aiemmin 25.08.2020 §:ssä 117 tekemässä
päätöksessään, jossa kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen 3 %:n korotuksesta
mutta päätti, että ulkopaikkakuntalaisia koskevat maksut lasketaan samalle tasolle kuin
paikkakuntalaisilta perittävät maksut. Juha Bergin esitystä kannattivat Juhani Viitavaara,
Helena Puontila ja Erkki Hurtig.
Päätettiin suorittaa äänestys:
Talouspäällikkö Soile Martikaisen esitys (JAA):
Ulkopaikkakuntalaisen hautapaikkamaksua alennetaan niin, että hautapaikkamaksu on 350
euroa. Ensimmäinen varaus samaan hautapaikkaan 350 euroa ja toinen varaus (joka
annetaan vain poikkeustapauksissa) on 600 euroa. Kolmas varaus (myös tässä annetaan
vain poikkeustapauksissa) on 600 euroa.
Juha Bergin esitys (EI):
Kirkkoneuvosto pidättäytyy aiemmin 25.08.2020 §:ssä 117 tekemässä päätöksessään, jossa
kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen 3 %:n korotuksesta mutta päätti, että
ulkopaikkakuntalaisia koskevat maksut lasketaan samalle tasolle kuin paikkakuntalaisilta
perittävät maksut.
Suoritettiin äänestys, jossa esitys JAA sai 2 ääntä (Riitta Kasala ja Mirja-Liisa Lindström) ja
esitys EI sai 5 ääntä (Juha Berg, Erkki Hurtig, Helena Puontila, Juhani Viitavaara ja Alex
Ylinärä).
Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvoston päätökseksi tuli, että kirkkoneuvosto pidättäytyy
aiemmin 25.08.2020 §:ssä 117 tekemässä päätöksessään, jossa kirkkoneuvosto hyväksyi
talouspäällikön esityksen 3 %:n korotuksesta mutta päätti, että ulkopaikkakuntalaisia koskevat
maksut lasketaan samalle tasolle kuin paikkakuntalaisilta perittävät maksut.
Hautasijamaksut esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Talouspäällikkö Soile Martikainen ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen kirjallisena.
LIITE:

Talouspäällikkö Soile Martikaisen eriävä mielipide perusteluineen
KIRKKOVALTUUSTO 17.09.2020 § 27:

LIITTEET:

1. Kirkkoneuvoston hyväksymä hautaushinnasto 1.1.2021 alkaen
2. Hintavertailu rovastikunnan seurakuntien kesken
3. Talouspäällikkö Soile Martikaisen eriävä mielipide perusteluineen

KIRKKOVALTUUSTO:
Merja Frantti poistui kokouksesta klo 20.00 27 §:n keskustelun kuluessa, eikä näin ollen
osallistunut päätöksen tekoon.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.
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Kirkkovaltuusto oli yksimielinen siitä, että hautasijamaksuja korotetaan 3 %.
Ulkopaikkakuntalaisten hautasijamaksuista käytiin pitkä keskustelu. Kirkkoneuvoston esitys
oli, että ulkopaikkakuntalaisten hautasijamaksu lasketaan samalle tasolle, kuin paikkakuntalaisten hautasijamaksu. Tätä esitystä kannattivat Juha Berg, Erkki Hurtig, Outi Juntti, Helena
Puontila ja Juhani Viitavaara. Keskustelun kuluessa tuli kirkkoneuvoston päätösesityksestä
poikkeava esitys. Valtuutettu Antti Kaarlela esitti, että ulkopaikkakuntalaisten hautasijamaksuksi hyväksytään talouspäällikön pohjaesityksen mukaisesti 350,- euroa. Tätä esitystä
kannattivat Markku Salmi, Marja-Liisa Husa ja Riitta Kasala.
Päätettiin suorittaa äänestys.
JAA-esitys:

Ulkopaikkakuntalaisten hautasijamaksu lasketaan samalle tasolle, kuin paikkakuntalaisten hautasijamaksu.

EI-esitys:

Ulkopaikkakuntalaisten hautasijamaksuksi hyväksytään 350,- euroa.

Äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä (Hannu Alatalo, Juha Berg, Erkki Hurtig, Outi Juntti,
Kari Juntura, Johanna Kallio, Ismo Kangastie, Minna Keinänen, Marja Ylitalo, Raija Lummi,
Sointu Mikkola, Eetu Myllyneva, Elsa Vaaraniemi-Huikari, Helena Puontila ja Juhani
Viitavaara) ja 10 EI-ääntä (Marja-Liisa Husa, Sari Juntura, Antti Kaarlela, Arja Karhu, Riitta
Kasala, Anne Keränen, Salme Koivunen, Laura Kuismanen, Tarja Tervahauta ja Markku
Salmi). 2 valtuutettua oli poistunut kokouksesta.
Todettiin, että kirkkovaltuuston päätökseksi tuli, kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti, että
hautasijamaksuja korotetaan 3 % ja ulkopaikkakuntalaisten hautasijamaksu lasketaan samalle
tasolle kuin paikkakuntalaisten hautasijamaksu.
Ulkopaikkakuntalaisten hautasijamaksu haluttiin yhtenäistää paikkakuntalaisten hautasijamaksun tasolle yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen perustuen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.
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28 §

Junnilan peltojen myynti Välilahti nimisestä tilasta
KIRKKONEUVOSTO 25.08.2020 § 112:
Tornion seurakunnalla on ns. Junnilan pellot Välilahti nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 851418-28-24. Peltopalstoja on kolme (3) ja niiden määräalat ovat 2,8 ha, 1,35 ha ja 1,73 ha.
Yhteensä 5,88 hehtaaria. Pellot ovat tällä hetkellä vuokrattu Maatalousyhtymä Alakuijalan
tilalle. Vuokrasopimus päättyy 30.4.2021.
Torniossa on meneillään (Raumo-Liakka-Aapajärvi alueella) tilusjärjestely, jossa halutaan
parantaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta. Tarkoituksena on koota
peltotilat yhteen, jossa säästetään viljelijän aikaa, vähennetään maatalousliikennettä ja
viljelyskustannuksia. Toimijana on Maanmittauslaitos. Yllämainitut pellot kuuluvat kyseiseen
tilusjärjestely suunnitelmaan.
Tornion seurakunta on saanut Kalle Junnilalta testamenttilahjoituksen, johon kuuluvat myös
edellä mainitut pellot. Testamentatuista varoista on muodostettu Junnilan rahasto Tornion
seurakunnan leirikeskuksen hankkimista ja ylläpitoa varten. Testamentin tekijän toiveena on
ollut, että testamentinsaaja ei myy tai luovuta testamentattua omaisuutta. Pellot ovat kuitenkin
nyt osa tilusjärjestelyä ja seurakunnan tulee osaltaan olla mukana kehittämässä paikallisten
viljelijöiden mahdollisuutta harjoittaa elinkeinoaan. Maanmittauslaitoksella on myös oikeus
pakkolunastaa kyseisiä peltoja, mikäli tilusjärjestely niin vaatii.
Koska testamentin tekijä on halunnut, että testamentatuilla varoilla hankitaan leirikeskus ja
ylläpidetään sitä, niin pellot voitaisiin laittaa yleiseen myyntiin ja käyttää myyntitulot Tornion
seurakunnan leirikeskuksen korjaukseen.

VIITE:

Kalle Junnilan testamentti

LIITEET:

Kartat (oranssilla merkitty peltoalueet)

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että pellot laitetaan yleiseen myyntiin tarjousten perusteella. Saatavat varat käytetään
Antinsaaren leirikeskuksen korjaukseen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä saadut
tarjoukset.
KIRKKONEUVOSTO:
Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten.
KIRKKONEUVOSTO 07.09.2020 § 134:
Myyjä ei voi määritellä myynti-ilmoituksessa myytävän alueen käyttötarkoitusta. Tämä olisi
lainvastainen kaupanehto.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
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TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että pellot laitetaan yleiseen myyntiin tarjousten perusteella. Saatavat varat käytetään
Antinsaaren leirikeskuksen korjaukseen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä saadut
tarjoukset.
Maa- ja metsätaloustoimikunta avaa tarjoukset ja tekee niistä yhteenvedon. Asian esittelee
kirkkoneuvostolle talouspäällikkö.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 17.07.2020 § 28:
LIITEET:

Kartat (oranssilla merkitty peltoalueet)

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.
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29 §

Tiedotusasioita
1. Kirkkohallituksen päätös (kv 10.12.2019 § 50). Päätös asetettu nähtäville 13.2.2020.
- Määräalan myynti / Reijo Hiltula.
2. Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuden päätös 28.4.2020 (Dnro 00950/19/2301).
- Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus on hylännyt kirkkoherran vaalia koskevan valituksen.
Kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström on aloittanut 1.7.2020 alkaen vakinaisessa virassa.
Piispa Jukka Keskitalo on asettanut hänet virkaan 13.9.2020 Alatornion kirkossa.

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi.
KIRKKOVALTUUSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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30 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan to 17.09.2020 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Aika:

Ke 23.09.2020 – to 22.10.2020 klo 9.00 – 15.00

Paikka:

Tornion kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.

Ilmoitus nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 23.09.2020 – to
22.10.2020 klo 9 – 15.
KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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31 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta
ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 24, 28-32 §:t
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa
hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista.

2.

Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
–
60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
–
150 000 € (rakennusurakat);
–
400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
–
300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
–
500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

3.

Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 18-21, 23, 25, 27 §:t

HANKINTAOIKAISU
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen
Hankintavoi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132-135 §).
oikaisun
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
tekeminen
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite: Tornion kirkkoneuvosto
Postiosoite: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Hankintaoikaisu:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 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
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.
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Hankintaoikaisun sisältö

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

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
ValitusValitusviranomainen ja yhteystiedot:
viranomainen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
ja valitusaika
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu (PL 189)

Muutoksenhakuajan
laskeminen

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
tiedoksisaannista

Kirkollisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:

30 päivää
30 päivää

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

Valitusaika
tiedoksisaannista

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät… 17, 22, 26 §:t
Käyntiosoite: Ojakatu 1 (PL 85)
Postiosoite: 90100 OULU (90101 OULU)
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli@evl.fi

30 päivää

Kirkkohallitus, pykälät.......................................
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30 päivää

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain
130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun
tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon 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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta 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 käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai
muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei
jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen
sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:
–
valittajan nimi ja yhteystiedot
–
postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
–
sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
–
päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–
vaatimuksen perustelut
–
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.

Valituksen
liitteet

Valitukseen on liitettävä:
–
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
–
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
–
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

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. Sähköinen
viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa
tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 39

Torstai 17.09.2020 klo 17.00 – 20.32
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain
5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun
oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja
markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on
vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 40

Torstai 17.09.2020 klo 17.00 – 20.32
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

32 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Arja Karhu päättää kokouksen ja kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström pitää
hartauden.

KIRKKOVALTUUSTO:
Kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström piti hartauden ja puheenjohtaja Arja Karhu päätti kokouksen
klo 20.32.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

