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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström pitää alkuhartauden, toteaa läsnäolijat ja
avaa kokouksen.

Kirkkoneuvoston päätös:
Puheenjohtaja Mirja-Liisa Lindström totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 17.06.16.50.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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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.
Kutsu, asialista ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostin välityksellä 13.09.2022
kirkkoneuvoston 23.02.2021 44 §:ssä tehdyn päätöksen mukaisesti.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Käsiteltävät asiat
137 § Kokouksen avaus
138 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
139 § Käsiteltävät asiat
140 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
141 § Karungin Raittitien valaistus
142 § Ohjaustyöryhmä urakoiden lisä- ja muutostöihin
143 § Jätehuoltotarjous
144 § Suensaaren seurakuntatalon sisäpihan parkkipaikkojen johtovaraus/suojaputki
145 § Vuoden 2023 talousarvion raami
146 § Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Grönholm
147 § Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / jakamaton kuolinpesä Heiskanen
148 § Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / jakamaton kuolinpesä Vallo
149 § Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Kälkäjä
150 § Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Gullsten
151 § Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Kangas ja Viippola
152 § Ei julkinen
153 § Hautamuistomerkki / Pelttari
154 § Hautamuistomerkki / Mäkikallio
155 § Hautamuistomerkki / Mesilaakso
156 § Kolmas hautasija / Hasa
157 § Ei julkinen
158 § Ei julkinen
159 § Kausityöntekijöiden vaativuusryhmän korotus
160 § Suensaaren seurakuntatalon alttariliina
161 § Nimikkolähettisopimus
162 § Ei julkinen
163 § Ei julkinen
164 § Tornion perheasiain neuvottelukeskuksen lakkauttaminen ja perheneuvojan viran
lakkauttaminen
165 § Työloma-anomus
166 § Kausityöntekijöiden suorituslisät vuodelle 2022
167 § Muut mahdolliset asiat
168 § Tiedotuksia
169 § Seurakunnan tiloja nuorisotoimen käyttöön
170 § Pöytäkirjan nähtävilläolo
171 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
172 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtajan päätösesitys:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
Kirkkoneuvoston päätös:
165, 166 ja 169 §:t päätettiin ottaa lisäasiana käsittelyyn.
Hyväksyttiin asialista.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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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 Riitta Kasala, Reijo Naalisvaara ja varalle Juhani Viitavaara.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, sekä yksi henkilö varalle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Kasala, Reijo Naalisvaara ja varalle
Juhani Viitavaara.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Karungin Raittitien valaistus
Kirkkoneuvosto 21.06.2022 § 113:
Karungin kyläyhdistys ry on selvittänyt Raittitien valaistuksen kustannukset yhteistyössä
Tornion energian verkkopäällikkö Markku Ponkalan kanssa.
Kustannusarvio on 26.000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvio sisältää:
- 21 kpl 6 m teräspylvästä
- kaapelit
- asennus
- kaivuu
Karungin kyläyhdistys esittää, että Raittitien valaistuksen kustannukset jaetaan kolmeen
osaan; Tornion kaupungille, Tornion seurakunnalle ja Karungin kyläyhdistykselle. Tornion
kaupungin ja Tornion seurakunnan osuudet olisivat 10.000 euroa/toimija (alv 0 %) ja Karungin
kyläyhdistyksen osuus 6.000 euroa (alv 0 %). Hankkeen jälkeen Raittitien valaistuksen
kustannuksista vastaa Tornion kaupunki.

LIITE:

Karungin kyläyhdistyksen hakemus ja kustannusarvio

Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkolain 15 luvun 1 §, varojen käyttäminen: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja
saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen.
Mikäli kirkkoneuvosto kuitenkin päättää osallistua Karungin Raittitien valaistuksen
kustannuksiin, niin esitän, että Tornion seurakunta osallistuu Raittitien valaistuksen
kustannuksiin samalla summalla kuin Tornion kaupunki, enintään kuitenkin 10.000 eurolla, alv
0 %. Kustannukset veloitetaan kirkkoneuvoston työmuodolta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Asia päätettiin jättää jatkovalmisteluun.
Kirkkoneuvosto 20.09.2022 § 141:
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 84 § katuvalaistuksen rakentaminen kuuluu lähtökohtaisesti kunnalle/kaupungille.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 84:
Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon
sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten
johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen sovittamiseksi.
Kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Kiinteistöille kuuluvista kadunpitoon liittyvistä
velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
annetussa laissa (669/1978). Kunta voi antaa sille kuuluvan kadunpidon kokonaan tai osittain
muiden tehtäväksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Kirkkolain 15 luvun 1 §, varojen käyttäminen: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja
saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen.
Kirkkolain 15 luvun 1 § perusteella seurakunta ei voi myöntää avustusta, koska katuvalaistuksen rakentamista ei voi pitää seurakunnalle kuuluvana tehtävänä.
Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että Tornion seurakunta ei osallistu Raittitien valaistuksen rakentamisen kustannuksiin.
Perusteluna Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 § sekä Kirkkolain 15 luku 1 §.
Kirkkoneuvoston päätös:
Juhani Viitavaara ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui 141 §:n käsittelyn ajaksi.
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Ohjaustyöryhmä urakoiden lisä- ja muutostöihin
Seurakunnassa olisi hyvä olla olemassa ohjeistus siitä, miten toimitaan urakoiden yhteydessä
teetettyjen lisä- ja muutostöiden suhteen. Lisä- ja muutostyöt ovat yleensä kiireellisiä ja
varsinkin kesäaikana, kun ei ole kirkkoneuvoston kokouksia niin päätökset eivät voi jäädä
odottamaan kirkkoneuvoston kokoontumista. Ohjeistus voisi olla esimerkiksi sellainen, että
valitaan 2-3 henkilön ryhmä, jotka voisivat tehdä päätöksen yhdessä ja viedä asian
myöhemmin kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto valitsee ohjausryhmän urakoiden lisä- ja muutostöiden osalta ja
määrittelee heille valtuudet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Asia päätettiin jättää pöydälle.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Jätehuoltotarjous
Kirkkoneuvosto 21.6.2022 § 107:
Tornion seurakunta on pyytänyt tarjouksia Tornion seurakunnan kiinteistöjen ja hautausmaiden jätehuollosta sopimuskaudelle 1.8.2022 - 31.7.2024. Tyhjennykset suoritetaan 1-2
kertaa viikossa tai kuukaudessa, riippuen kohteesta. Kesällä useammin kuin talvella. Joissakin
kohteissa tyhjennys suoritetaan vain pyynnöstä.
Tarjouksia pyydettiin kolmelta (3) eri toimijalta. Määräaikaan 8.6.2022 klo 14.00 mennessä
tarjouksia oli tullut kolmelta (3) yritykseltä. Lassila & Tikanoja Oy:n ja Pohjanmaan hyötykäyttö
Oy Esa ja Pojat olivat tarjouspyynnön mukaiset, KTK Tornio Oy ei ollut tarjouspyynnön
mukainen.
Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ovat jättäneet seuraavat yritykset:
Pohjanmaan hyötykäyttö Oy Esa ja Pojat, kuljetus ja käsittelymaksu hinta yhteensä 1.496,60
euroa sis. alv ja Lassila & Tikanoja Oy, kuljetus ja käsittelymaksu hinta yhteensä 1.468,49 euroa
sis. alv.
Edullisimman tarjouksen antoi Lassila & Tikanoja Oy hinta yhteensä 1.468,49 euroa sis. alv.

LIITTEET:

1. Tarjousten avauspöytäkirja
2. Tarjouspyyntö

VIITTEET:

Tarjoukset
Excel-taulukko tyhjennettävistä kohteista ja tyhjennysten aikataulu sekä vertailu
hinnoittelusta.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Pohjanmaan hyötykäyttö Oy Esa ja Pojat hintaan
1.496,60 €, koska Lassila & Tikanoja Oy:n palveluihin ei ole oltu tyytyväisiä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 20.09.2022 § 143:
L & T Ympäristöpalvelut Oy (L & T) on tehnyt Tornion seurakunnan kirkkoneuvoston 21.6.2022
§ 107 päätöksestä oikaisuvaatimuksen.
L & T pyytää, että Tornion seurakunta
1. Kumoaa 21.6.2022 tekemänsä hankintapäätöksen.
2. Tekee asiassa uuden päätöksen ottaen huomioon oikaisuvaatimuksessa esiin tuodut
seikat.
3. Valitsee L & T tarjouksen tarjouskilpailun voittajaksi.
LIITE:

Oikaisuvaatimus

Talouspäällikön päätösesitys:

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Esitän, että hankintamenettely keskeytetään. Perusteluna on, että Tornion seurakunnan
tekemä tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja tulkinnanvarainen. Esitän myös, että jätehuollon
tarjouspyyntöasiakirjat teetetään ulkopuolisella asiantuntijalla Hankinta Partners Oy:ltä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Suensaaren seurakuntatalon sisäpihan parkkipaikkojen johtovaraus/suojaputki
Kirkkoneuvosto 21.06.2022 § 110:
Insinööritoimisto Rak-Tor Oy Antero Kinnunen on kysynyt puitehintaa Sähköasennus J.
Ylimäiseltä johtovarausta/suojaputkea autonlatauspisteille. Sähköpisteiksi tulee alustavasti 4
kpl kahden auton lämmityspaikkoja sekä kolme kpl pihavalaisinta.
Puitehinnassa on pyydetty erottelemaan autonlatauspiste omaksi kokonaisuudeksi.
Sähköasennus Jaakko Ylimäisen arvio pihan sähkötöistä tarvikkeineen maksaa noin 5.500 –
6.500 euroa, alv 0 %. Hinnassa on huomioitu sähköauton latausvaraus.

VIITE:

Sähköpostiviesti Sähköasennus J. Ylimäinen / 13.6.2022

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että teetetään sähkösuunnitelma ja sen perusteella pyydetään tarjouksia Suensaaren
srk-talon sisäpihan sähkötöistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 20.09.2022 § 144:
Suensaaren srk-talon p-alueen laajennuksen sähkötöistä on pyydetty kirkkoneuvoston
pyynnöstä tarjoukset. Todettiin, että määräaikaan 22.8.2022 klo 12.00 mennessä tarjouksia
oli tullut kaksi (2) kpl. Todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset. 1 tarjous
saapui myöhässä 23.8.2022 klo 7.15 tätä tarjousta ei oteta huomioon tarjousten vertailussa.
Tarjouksen ovat jättäneet seuraavat yritykset:
Tarjoaja
RTO Sähkö Oy

Yhteensä Alv 0%
12 450,00 €

Alv 24%
2 988,00 €

Yhteensä sis. Alv 24%
15 438,00 €

Sähköasennus J.Ylimäinen Oy

8 800,00 €

2 112,00 €

10 912,00 €

Edullisimman tarjouksen on jättänyt Sähköasennus J. Ylimäinen Oy hinnalla 8 800,00 € + alv
2 112,00 €.
Summa yhteensä 10 912,00 euroa.
Alla sähkötöiden sisältö pääpiirteissään:
Kiinteistön parkkialueen laajennuksen yhteydessä rakennetaan auton lämmityspisteitä
kahdeksalle autolle sekä yksi sähköautonlatauspiste kahdelle autolle. Kaapeloinnissa
varaudutaan sähköautolatausjärjestelmän laajennukseen.
Latausjärjestelmä varustetaan laskennallisella dynaamisella kuormanhallintajärjestelmällä
DEFA Basic CLU 1. CLU 1 mahdollistaa laitteiston liittämisen EasyPark järjestelmään. EasyPark
järjestelmä hoitaa sähköauton latausten laskutuksen.
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

TORNION SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO 9/2022

ESITYSLISTA 13.09.2022
PÖYTÄKIRJA 20.09.2022

14

DEFA Basic CLU 1 (1kpl), hankinta ja asennus sähköurakassa (SU).
Laitteiston liittäminen ja rekisteröinti EasyPark järjestelmään (TILAAJA).
Nettiyhteyden järjestäminen DEFA Basic CLU 1:lle (TILAAJA).
Piha alue valaistaan valopylväin suunnitelmien mukaisesti.
Piha alueen valaistus (3 kpl pylväsvalaisimia + jalustat) tilaajan hankinta, asennus ja kytkentä
(SU).
Valaistus kytketään nykyiseen pihavalaistuksen aikaohjaukseen (SU).
VIITTEET:

Piirustusluettelo
Asemakuva kaavio
Aavasaksan sähkö myöhästynyt tarjous

LIITE:

Tarjousten avauspöytäkirja 23.8.2022

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että hyväksytään Sähköasennus J. Ylimäinen Oy:n tarjous hintaan 10.912 euroa sis. alv.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

TORNION SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO 9/2022

145 §

ESITYSLISTA 13.09.2022
PÖYTÄKIRJA 20.09.2022
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Vuoden 2023 talousarvion raami
Kirkkoneuvosto 21.6.2022 § 115:
Vuoden 2023 talousarvion raamisuunnittelussa on käytetty vuoden 2022 talousarviolukuja ja
vuoden 2021 tilinpäätöslukuja. Lähtökohtana on ollut mahdollistaa monipuolinen toiminta ja
riittävät resurssit sen toteuttamiseen. Raamia laskettaessa on otettu huomioon hintojen
nousu. Palvelujen ostoihin on laskettu 3 %:n korotus ja aineisiin ja tarvikkeisiin 5 %:n korotus.
Hintojen nousua vuodelle 2023 on vaikea määrittää ja edellä mainittu korotus ei välttämättä
ole edes riittävä. Eniten kustannusten nousu vaikuttaa kiinteistöpuolen kuluihin.
Henkilöstökulujen laskennassa on käytetty pohjana 2021 henkilöstökulujen talousarviolukuja
lisättynä 2 % palkankorotuksiin. Henkilöstösivukulut laskettu nykyisen prosentin (23,28)
mukaisesti. Tietoa lopullisista palkankorotuksista vuodelle 2023 ei vielä tässä vaiheessa ole.
Henkilöstön koulutuspalveluissa (sisältää majoitukset ja matkakulut) on otettu toteutuneet
luvut vuodelta 2019, koska vuosina 2020 ja 2021 kaikki koulutukset eivät toteutuneet eivätkä
luvut näin ollen ole vertailukelpoisia.
Talouskasvun yllä leijuu kuitenkin epävarmuutta. Sodan laajeneminen, maailmankaupan
logistiset haasteet kuin myös energian, ruuan ja monien raaka-aineiden hinnat nousevat ja
heikentävät ostovoimaa. Inflaation kiihtyminen on seurausta erityisesti energian hintojen
noususta.
Kirkollisverotulo pysyy todennäköisesti hyvänä vielä vuonna 2023 ja voi mahdollisesti vielä
noustakin sote-uudistuksen johdosta vaikka Tornion seurakunta alensi tuloveroprosenttia
vuodelle 2023. Vuonna 2021 saatiin kirkollisverotuloja 3.900.748 euroa. Optimistinen ennuste
vuodelle 2023 on 4.100.000 euroa. Valtionrahoitusta arvioidaan saatavan 420.000 euroa.
Työllisyys on myös hyvällä tasolla ja seurakunnan kirkkoonkuulumisprosentti kohtuullinen.
Yleishallinnon raamiesitys vuodelle 2023 on (toimintakate) on 724.000 euroa. Yleishallinnon
kuluissa on huomioitu Oulun aluekeskusrekisterille maksettava maksu sekä se, että
virkatodistuksista ja sukuselvityksistä saatavia tuloja ei enää saada. ICT-palveluista suurin osa
kohdistuu yleishallintoon (54.500 euroa).
Seurakunnallisen toiminnan raamiesitys 2.156.000 euroa, hautaustoimen raamiesitys on
392.000 euroa ja kiinteistötoimen raamiesitys 778.000 euroa. Kiinteistötoimessa on kaikista
eniten palvelujen ostoja ja aineita ja tarvikkeita.
Kirkollisverotulo 4.100.000 euroa, vuosikate + 68.774 euroa. Poistot 363.400 euroa. Tilikauden
tulos – 294.626 euroa. Poistoeron lisäys 70.000 euroa.
Investointivarauksista todennäköisesti puretaan Parasniemen hautausmaan laajennukseen
tehty investointivaraus 150.000 euroa. Tilikauden alijäämä 74.626 euroa.

LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2023.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän talousarvion raamiehdotuksen hyväksymistä. Esitys pohjautuu 4.100.000 euron
kirkollisverotuloarvioon ja 420.000 saatavaan valtionrahoitustuloon. Luvut ovat suuntaa
antavia ja täsmentyvät syksyllä talousarvion laadinnan yhteydessä.
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

TORNION SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO 9/2022

ESITYSLISTA 13.09.2022
PÖYTÄKIRJA 20.09.2022
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Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin niillä saatesanoilla, että palkkakulut lasketaan toteuman 2021 pohjalta.
Raamiesitys tuodaan uudestaan kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto 20.09.2022 § 145:
Uuteen raamiesitykseen on, kirkkoneuvoston ohjeistuksen mukaisesti, laskettu henkilöstökulut vuoden 2021 toteuman mukaan. Palkankorotuksia ei ole mukana laskelmassa. Näin
laskettuna yleishallinnon raamiesitys olisi 680.000 euroa (-44.000 euroa), seurakunnallinen
toiminta 1.945.000 euroa (-211.000 euroa), hautaustoimi 322.000 euroa (-70.000 euroa) ja
kiinteistötoimi 722.000 euroa (-56.000 euroa). Kokonaismuutos edelliseen raamiin - 381.000
euroa.
Raamiesityksessä KN 21.6.2022 § 115 palkkakulut oli laskettu toukokuun 2022 toteuman
perusteella ja lisätty 2 % palkankorotuksiin. Henkilösivukulut oli laskettu voimassa olevien
prosenttien mukaan.
Yleishallinnon raami 680.000 euroa
Seurakunnallinen toiminta 1.945.000 euroa
Hautaustoimi 322.000 euroa
Kiinteistötoimi 882.000 euroa
LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2023.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että lopulliseen raamiin ja talousarvioon palkkakulut lasketaan syyskuun - joulukuun
2022 toteuman mukaan lisättynä 2 % palkankorotuksella. Henkilöstösivukulut lasketaan
voimassaolevan prosentin mukaan ja päivitetään lopulliseen talousarvioon, mikäli palkkakuluprosentit ehditään saamaan.
Kiinteistötoimen raamiesitystä täytyy korottaa. Sähkönhinnan korotukset tulevat olemaan
merkittäviä.
Esitys pohjautuu 4.100.000 euron kirkollisverotuloarvioon ja 420.000 saatavaan valtionrahoitustuloon. Luvut ovat suuntaa antavia ja täsmentyvät syksyllä talousarvion laadinnan
yhteydessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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KIRKKONEUVOSTO 9/2022

146 §

ESITYSLISTA 13.09.2022
PÖYTÄKIRJA 20.09.2022
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Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Grönholm
Kirkkoneuvosto 20.09.2022 § 146:
Tapio Grönholm anoo tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.6.2023 ja päättyen
31.5.2053
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin Kirkonmäen kaupunginosassa, korttelissa 15, tontti nro 15.
Kiinteistötunnus on 851-23-15-15. Tontin pinta-ala on 1 276 m².
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Kirkonmäen tonttien perusvuokraksi 0,54 €
/m2. Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009
keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokran
maksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on
2172 ja perusvuokra on 0,54 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan indeksi
pienenisi. Neliövuokra on 0,678 €/m². (2172/1730*0,54 €).

LIITTEET:

1. anomus
2. kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.6.3.)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että jatketaan Tapio Grönholmin vuokrasopimusta Kirkonmäen kaupunginosassa,
korttelissa 15, tontti nro 15. Kiinteistötunnus on 851-15-15 seuraavin ehdoin;
▪ vuokra-aika on 30 vuotta
▪ vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=
100) vuoden 2009 keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on 2173
ja perusvuokra on 0,54 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan
indeksi pienenisi.
▪ tontin koko 1 276 m²
▪ tontille tehdään ympäristökatselmus ennen vuokrasopimuksen uusimista.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

TORNION SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO 9/2022

147 §

ESITYSLISTA 13.09.2022
PÖYTÄKIRJA 20.09.2022
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Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / jakamaton kuolinpesä Heiskanen
Kirkkoneuvosto 20.09.2022 § 147:
Saara Heiskanen ja Lauri Kalervo Heiskasen jakamaton kuolinpesä anovat tontin vuokra-ajan
jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.6.2023 ja päättyen 31.5.2053
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin Kirkonmäen kaupunginosassa, korttelissa 14, tontti nro 6.
Kiinteistötunnus on 851-23-14-6. Tontin pinta-ala on 1 681 m².
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Kirkonmäen tonttien perusvuokraksi 0,54 €
/m2. Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009
keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokran
maksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on
2172 ja perusvuokra on 0,54 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan indeksi
pienenisi. Neliövuokra on 0,678 €/m². (2172/1730*0,54 €).

VIITE:

Perukirja 28.9.2005

LIITTEET:

1. anomus
2. kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.6.3.)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että jatketaan Saara Heiskasen ja Lauri Kalervo Heiskasen jakamattoman kuolinpesän
vuokrasopimusta Kirkonmäen kaupunginosassa, korttelissa 14, tontti nro 6. Kiinteistötunnus
on 851-23-14-6 seuraavin ehdoin;
▪ vuokra-aika on 30 vuotta
▪ vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=
100) vuoden 2009 keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on 2173
ja perusvuokra on 0,54 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan
indeksi pienenisi.
▪ tontin koko 1 681 m²
▪ tontille tehdään ympäristökatselmus ennen vuokrasopimuksen uusimista.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

TORNION SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO 9/2022

148 §

ESITYSLISTA 13.09.2022
PÖYTÄKIRJA 20.09.2022
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Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / jakamaton kuolinpesä Vallo
Kirkkoneuvosto 20.09.2022 § 148:
Sirpa Vallo ja Eino Vallon jakamaton kuolinpesä anovat tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi
alkaen 1.6.2023 ja päättyen 31.5.2053
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin Pirkkiön kaupunginosassa, korttelissa 8 tontti nro 1.
Kiinteistötunnus on 851-21-8-1. Tontin pinta-ala on 1 015 m².
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Pirkkiön tonttien perusvuokraksi 0,54 € /m2.
Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009
keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokran
maksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on
2172 ja perusvuokra on 0,54 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan indeksi
pienenisi. Neliövuokra on 0,678 €/m². (2172/1730*0,54 €).

LIITTEET:

1. anomus ja valtakirjat
2. kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.6.3.)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että jatketaan Sirpa Vallon ja Eino Vallon jakamattoman kuolinpesän vuokrasopimusta
Pirkkiön kaupunginosassa, korttelissa 8, tontti nro 1. Kiinteistötunnus on 851-21-8-1 seuraavin
ehdoin;
▪ vuokra-aika on 30 vuotta
▪ vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=
100) vuoden 2009 keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on 2173
ja perusvuokra on 0,54 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan
indeksi pienenisi.
▪ tontin koko 1 015 m2
▪ tontille tehdään ympäristökatselmus ennen vuokrasopimuksen uusimista.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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KIRKKONEUVOSTO 9/2022

149 §
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Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Kälkäjä
Kirkkoneuvosto 20.09.2022 § 149:
Heidi Kälkäjä anoo kirjeellä 20.6.2022 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.10.2023
ja päättyen 30.9.2053
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 25, tontti nro
10. Kiinteistötunnus on 851-012-25-10. Tontin pinta-ala on 675 m².
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
/m2. Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009
keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokran
maksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on
2172 ja perusvuokra on 0,69 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan indeksi
pienenisi. Neliövuokra on 0,866 €/m². (2172/1730*0,69 €).

LIITTEET:

1. anomus
2. kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.6.3.)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että jatketaan Heidi Kälkäjän vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa,
korttelissa 25, tontti nro 10. Kiinteistötunnus on 851-012-25-10 seuraavin ehdoin;
▪ vuokra-aika on 30 vuotta
▪ vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=
100) vuoden 2009 keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on 2173
ja perusvuokra on 0,69 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan
indeksi pienenisi.
▪ tontin koko 675 m2
▪ tontille tehdään ympäristökatselmus ennen vuokrasopimuksen uusimista.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Gullsten
Kirkkoneuvosto 20.09.2022 § 150:
Reijo Gullsten anoo tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.6.2023 ja päättyen
31.5.2053
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Kirkonmäen kaupunginosassa, korttelissa 15, tontti nro
16. Kiinteistötunnus on 851-23-15-16. Tontin pinta-ala on 1.357 m².
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Kirkonmäen tonttien perusvuokraksi 0,54 €
/m2. Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009
keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokran
maksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on
2172 ja perusvuokra on 0,54 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan indeksi
pienenisi. Neliövuokra on 0,678 €/m². (2172/1730*0,54 €).

LIITTEET:

1. anomus
2. kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.6.3.)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että jatketaan Reijo Gullstenin vuokrasopimusta Kirkonmäen kaupunginosassa,
korttelissa 15, tontti nro 16. Kiinteistötunnus on 851-23-15-16 seuraavin ehdoin;
▪ vuokra-aika on 30 vuotta
▪ vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=
100) vuoden 2009 keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on 2173
ja perusvuokra on 0,54 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan
indeksi pienenisi.
▪ tontin koko 1.357 m2
▪ tontille tehdään ympäristökatselmus ennen vuokrasopimuksen uusimista.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Kangas ja Viippola
Kirkkoneuvosto 20.09.2022 § 151:
Teemu Kangas ja Tiina Viippola anovat tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.6.2023
ja päättyen 31.5.2053
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Kirkonmäen kaupunginosassa, korttelissa 14, tontti nro
8. Kiinteistötunnus on 851-23-14-18. Tontin pinta-ala on 1.211,6 m².
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Kirkonmäen tonttien perusvuokraksi 0,54 €
/m2. Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009
keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokran
maksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on
2172 ja perusvuokra on 0,54 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan indeksi
pienenisi. Neliövuokra on 0,678 €/m². (2172/1730*0,54 €).

LIITTEET:

1. anomus
2. kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.6.3.)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että jatketaan Teemu Kankaan ja Tiina Viippolan vuokrasopimusta Kirkonmäen
kaupunginosassa, korttelissa 14, tontti nro 8. Kiinteistötunnus on 851-23-14-8 seuraavin
ehdoin;
▪ vuokra-aika on 30 vuotta
▪ vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=
100) vuoden 2009 keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Heinäkuun 2022 elinkustannusindeksi on 2173
ja perusvuokra on 0,54 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan
indeksi pienenisi.
▪ tontin koko 1.211,6 m2
▪ tontille tehdään ympäristökatselmus ennen vuokrasopimuksen uusimista.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

152 §

Ei julkinen

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

TORNION SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO 9/2022

153 §

ESITYSLISTA 13.09.2022
PÖYTÄKIRJA 20.09.2022

23

Hautamuistomerkki / Pelttari
Karungin Huruvaaran hautausmaalla sijaitsee Pelttarin perhehauta. Hautaan on haudattu
ensimmäinen vainaja vuonna 1914, viimeisin hautaus ollut vuonna 2022.
Haudan leveys on 7 metriä. Haudalla on tällä hetkellä kaksi hautamuistomerkkiä, joiden
leveydet ovat 140 cm ja 92 cm. Omaiset haluaisivat asentaa haudalle kolmannen hautamuistomerkin, joka on samankokoinen ja samanmuotoinen kuin haudan vanhin muistomerkki. Uusi
hautamuistomerkki olisi 92 cm leveä ja 55,5 cm korkea. Kaikkien hautamuistomerkkien
yhteysleveydeksi tulisi 324 cm.
Hautamuistomerkkiohjeen mukaan haudalla, jonka leveys on 4 metriä tai yli, saa hautamuistomerkkien yhteenlaskettu leveys olla enintään 210 cm. Hautamuistomerkkien leveys
ylittäisi ohjeistuksen 114 cm:llä.

LIITTEET:

Anomus ja hautamuistomerkkiluonnokset

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että hyväksytään Pelttarin perhehaudalle kolmas hautamuistomerkki. Huruvaaran
hautausmailla on muillakin vanhoilla haudoilla leveitä hautamuistomerkkejä. Uusi hautamuistomerkki olisi samanmuotoinen ja samankokoinen kuin haudalla oleva vanhin
hautamuistomerkki.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

TORNION SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO 9/2022

154 §

ESITYSLISTA 13.09.2022
PÖYTÄKIRJA 20.09.2022

24

Hautamuistomerkki / Mäkikallio
Karungin Huruvaaran hautausmaalla sijaitsee Mäkikallion perhehauta. Hautaan on haudattu
ensimmäinen vainaja vuonna 1913, viimeisin hautaus ollut vuonna 2021.
Haudan leveys on 3 metriä. Haudalla on tällä hetkellä yksi hautamuistomerkki, jonka leveys on
70 cm. Omaiset haluavat asentaa haudalle toisen hautamuistomerkin, jonka leveys on 90 cm.
Hautamuistomerkkien yhteysleveydeksi tulisi 160 cm.
Hautamuistomerkkiohjeen mukaan haudalla, jonka leveys on 3 metriä, saa kahden
hautamuistomerkin yhteenlaskettu leveys olla enintään 130 cm. Hautamuistomerkkien leveys
ylittäisi ohjeistuksen 30 cm:llä.

LIITTEET:

Sähköpostiviesti 2.8.2022 ja hautamuistomerkkiluonnos

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että hyväksytään Mäkikallion perhehaudalle toinen hautamuistomerkki. Uusi hautamuistomerkki olisi muodoltaan entisen hautamuistomerkin mallinen ja kokoinen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Hautamuistomerkki / Mesilaakso
Karungin Huruvaaran hautausmaalla sijaitsee Mesilaakson perhehauta. Hautaan on haudattu
ensimmäinen vainaja vuonna 1937, viimeisin hautaus ollut vuonna 2022.
Haudan leveys on 7 metriä. Haudalla on tällä hetkellä kaksi hautamuistomerkkiä, joiden
yhteysleveys on 190 cm. Omaiset haluavat asentaa haudalle kolmannen hautamuistomerkin,
jonka leveys on 80 cm ja korkeus 60 cm. Hautamuistomerkkien yhteysleveydeksi tulisi 270 cm.
Hautamuistomerkkiohjeen mukaan haudalla, jonka leveys on 4 metriä tai yli, saa
hautamuistomerkkien yhteenlaskettu leveys olla enintään 210 cm. Hautamuistomerkkien
leveys ylittäisi ohjeistuksen 60 cm:llä.

LIITTEET:

Sähköpostiviesti 6.9 2022 ja luonnos hautamuistomerkistä.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että hyväksytään Mesilaakson perhehaudalle kolmas hautamuistomerkki.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Kolmas hautasija / Hasa
Hautauksen yhteydessä annetaan hautapaikka myös vainajan aviopuolisolle. Hautasijojen
lisähautapaikat anotaan kirkkoneuvostolta. Lisähautapaikan varaus tulee kysymykseen
erittäin painavista syistä.
Terttu Anita Hasa on haudattu Suensaaren hautausmaalle. Hautasija on varattu myös hänen
puolisolle. Samaan hautaan anotaan hautasijaa heidän tyttärelleen Päivi Tellervo Hasalle.

LIITE:

Anomus

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että luovutetaan Päivi Tellervo Hasalle kolmas hautasija. Anomuksessa olevat
perustelut ovat riittäviä kolmannen hautasijan luovuttamiseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

157 §

Ei julkinen

158 §

Ei julkinen

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Kausityöntekijöiden vaativuusryhmän korotus
Tornion seurakunnassa maksetaan hautausmaiden aikuisille kausityöntekijöille vaativuusryhmän 202 mukaista peruspalkkaa, vähimmäispalkka 1.691 60 euroa kuukaudessa.
Hautausmaiden kausityöntekijöiden esihenkilöiden vaativuusryhmä on 401. Vähimmäispalkka
2.016,15 euroa/kk.
Kirkon työmarkkinalaitoksen julkaisussa Nimikkeitä ja vaativuusryhmiä seurakuntatalouden
koon mukaan seurakunnissa, joiden jäsenmäärä on 10.000-50.000, valtaosassa seurakunnista
maksetaan hautausmaiden kausityöntekijöille vaativuusryhmän 301 mukaista peruspalkkaa,
vähimmäispalkka on 1.819,14 euroa kuukaudessa.

LIITE:

Kirkon työmarkkinalaitoksen tilasto 2022.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että hautausmaiden kausityöntekijöiden vaativuusryhmä korotetaan 301:een 1.1.2023
alkaen. Hautausmaiden kausityöntekijöiden esihenkilöiden vaativuusryhmä pysyy ennallaan
401:sessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Arja Karhu jääväsi itsensä 159 §:n käsittelyn ajaksi poistuen paikalta.
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Suensaaren seurakuntatalon alttariliina
Suensaaren seurakuntatalon alttariliina on mennyt huonoon kuntoon. Vuosien saatossa
liinaan on tullut tahroja (steariini), joita ei ole saatu pesulassakaan puhtaaksi. Tornion
Kangastalosta on saatu tarjous, jonka mukaan kangas, pitsit ja liinan teko maksaisivat n. 1.400
euroa. Tarvikkeet ovat liikkeessä valmiina, joten teko voidaan aloittaa heti.
Tarkoitusta varten ei ole varattuna talousarviomäärärahoja.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän, että uusi alttariliina tilataan Tornion Kangastalosta. Hinta max. 1.400 €
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Nimikkolähettisopimus
Lähetysyhdistys Kylväjältä on tullut esitys Tornion seurakunnan nimikkoläheteiksi. Perhe on
aloittanut elokuussa 2022 Itä-Aasian pioneerityössä yhteisönkehittäjinä. Heidän kotipaikka
Suomessa on Pietarsaaari.
Perheen isä (venepuuseppä, Bachelor in Theology, Master’s työn alla) ja perheen äiti (Masters
in Business Administration, Bachelor in Theology) ovat suorittaneet Kylväjän lähetyskurssin
2021–2022. Isä on toiminut pastorina Forsbyn ja Ähtävän ruotsinkielisissä baptistiseurakunnissa Pietarsaaren ympäristössä. He ovat Suomen ev.lut. kirkon jäseniä. Äiti on
toiminut myynnin ja markkinoin parissa päällikkönä.
He ovat lähteneet elokuussa 2022 yhdessä kahden poikansa kanssa lähetystyöhön Itä-Aasian
pioneerityöhön. Itä-Aasian pioneerityössä toimitaan alueella, jossa evankeliumi on hyvin
vähän esillä. Tämä alue on suurelta osin evankeliumilla saavuttamaton. Kristillinen julistustyö
ei ole mahdollista, mutta Jeesuksen rakkautta voi osoittaa ihmisille opetus-, avustus- ja
hanketyön kautta. Erityisesti henkilökohtaisten suhteiden kautta voi antaa todistuksen
Jeesuksesta Kristuksesta.
Kylväjä on toiminut Itä-Aasian saavuttamattoman kansan parissa vuodesta 2015 alkaen
auttaen vammaisia (erityisesti kuurot) ja tavoittaen evankeliumilla opiskelijoita paikallisessa
yliopistossa opetustyön yhteydessä. Ensimmäisen vuoden paikallista kieltä ja kulttuuria.
Tämän jälkeen he toimivat avustus-, hanke- ja opetustyössä. Lähettiperheen kokonaiskustannukset ovat vuodessa 125 000 euroa.
Lähetystiimi esittää kirkkoneuvostolle, että Tornion seurakunta tekisi nimikkosopimuksen
Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa kyseisen perheen työn tukemiseksi.

VIITTEET:

Lähetystiimin muistio liitteineen / 30.8.2022
Lähetysyhdistys Kylväjältä saapunut esitys Tornion seurakunnalle / 8.9.2022
Vuonna 2022 tilitetyt lähetysvarat
Lähetystiimi ei ole ottanut kantaa tavoitesumman suuruuteen.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto päättää solmia nimikkolähettisopimuksen Lähetysyhdistys
Kylväjän kanssa kyseisen perheen työn tukemiseksi 1.1.2023 alkaen.
Kirkkoneuvosto päättää tavoitesumman suuruudeksi 5.000 €/vuosi.
Kyseinen summa tulee huomioida talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuodelle 2022
talousarvioon on varattu 40.000 € ja mikäli esitys hyväksytään, tulee vuodelle 2023 varata
45.000 €.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

162 §
163 §

Ei julkinen
Ei julkinen

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Tornion perheasiain neuvottelukeskuksen lakkauttaminen ja perheneuvojan
viran lakkauttaminen
Kirkkoneuvosto 24.09.2014 § 125:
Seurakunnan perheneuvoja/perhetyöntekijä Tiina Muukkonen esittää kirkkoneuvostolle ja
kirkkovaltuustolle uuden perheneuvonnan johtosäännön hyväksymistä ja hänen virkanimikkeensä muuttamista perheasiain neuvottelukeskuksen johtajaksi. Muutos merkitsisi
Tornion seurakunnan nykyisen perheneuvonnan ja perhetyön muuttamista perheasiain
neuvottelukeskukseksi, jolla olisi johtaja ja mahdollisesti muitakin työntekijöitä. Ehdotus
johtosäännöksi on liitteenä. Perheneuvonnan järjestämisestä on neuvoteltu Tornion
kaupungin ja lähialueen seurakuntien kesken mutta tähän mennessä asia on edennyt vain
keskustelujen tasolle. Kun yhteistyö Tornion kaupungin kanssa aikanaan loppui, Tiina
Muukkonen on tehnyt perheneuvonta- ja perhetyötä Tornion seurakunnassa ja
vastaanottotilat ovat Suensaaren seurakuntatalon yhteydessä.

LIITTEET:

Anomus 6.8.2014 / Muukkonen Ehdotus Tornion perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännöksi

Puheenjohtajan päätösesitys:
Keskustelut perheasiain neuvottelukeskuksen perustamisesta jatkuvat vielä Tornion
kaupungin ja lähialueen seurakuntien kesken. Lisäksi Kirkolliskokous on päättänyt
seurakuntien hallinnollisen rakenteen muuttamisesta ja seurakuntayhtymien perustamisesta
seurakuntien kesken lähialueella. Esitän, että asia jätetään tässä vaiheessa pöydälle ja
palataan asiaan, kun mahdollinen yhteistyö kaupungin ja lähialueen seurakuntien kanssa on
selvitetty loppuun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää lisäselvityksen perhetyön toiminnasta; mm.
perhetyöntekijän nykyiset tehtävät eli työnkuva, tilastoja asiakasmääristä ja käyntikerroista (ei
moduuleittain), mistä ja minkä verran on ulkopaikkakuntalaisia asiakkaita.
Kirkkoneuvosto 26.11.2014 § 167:
Yhteisen perheasiain neuvottelukeskuksen perustaminen Tornion kaupungin ja lähiseurakuntien kanssa ei näytä tässä vaiheessa olevan mahdollista. Tornion seurakunta järjestää
perheneuvonnan jatkossakin omana työmuotonaan. Perheneuvonta tarvitsee oman
johtosäännön ja hallinnollisella tasolla seurakunta nyt vahvistaa kyseisen toiminnan.
Seurakunta voi sopia myös ostopalveluista mm. lähialueen seurakuntien kanssa.
Johtosääntöesityksessä perheneuvonta muutettaisiin Tornion perheasiain neuvottelukeskukseksi, jossa toimisi yksi työntekijä eli perheneuvoja ja tilat ovat Suensaaren srk-talon
yhteydessä. Perheneuvojan työ voidaan myöhemmin määritellä työntekijän toimenkuvassa.
LIITE:

Lisäselvitys perheneuvojan / perhetyöntekijän työnkuvasta ja johtosääntöesityksestä /
02.10.2014

Puheenjohtajan päätösesitys:
Keskustellaan ja päätetään Tornion Perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännöstä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti hyväksyä liitteenä olevan Tornion perheasiain
neuvottelukeskuksen johtosäännön. Johtosääntö astuu voimaan 1.1.2015. Kirkkoherra ja
perheneuvoja laativat yhdessä perheneuvojan toimenkuvan.
LIITE:

Hyväksytty johtosääntö
Kirkkoneuvosto 20.09.2022 § 164:
Perheneuvojan virka/viransijaisuus ovat olleet täyttämättä 2.9.2019 alkaen. Perhetyötä on
kuitenkin tehty koko ajan osana diakoniatyötä.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto lakkauttaa Tornion perheasiain neuvottelukeskuksen 1.1.2023
alkaen ja esittää kirkkovaltuustolle, että perheneuvojan virka lakkautetaan 1.1.2023 alkaen.
Tornion seurakunnan perhetyö jatkuu diakoniatyön alaisuudessa.
Vastaava diakoniatyöntekijä Aila Ylinärä puoltaa esitystä.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.
2. Perheneuvojan viran lakkauttaminen esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Työloma-anomus
Kiinteistöpäällikkö anoo palkatonta työlomaa ajalle 14.10.2022 - 14.4.2023. Talouspäällikkö
puoltaa työvapauden myöntämistä.

LIITE:

Anomus

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että kiinteistöpäällikölle myönnetään palkaton työvapaa ajalle 14.10.2022 - 14.4.2023.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Kausityöntekijöiden suorituslisät vuodelle 2022
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018 - 2020 on sovittu, että yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluva harkinnanvarainen palkanosa (Hava) poistuu 31.12.2019 ja sen tilalle tulee
1.1.2020 lukien euromääräinen suorituslisä (KirVESTES 26 §). Suorituslisän käyttö koskee
kaikkia seurakuntia.
Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa
työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Koska suorituslisän maksaminen perustuu
työntekijän työsuoritukseen, sitä ei ole tarkoitus maksaa kaikille työntekijöille, vaan ainoastaan
niille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat.
Suorituslisä voidaan maksaa myös sijaisille ja tilapäisille kausityöntekijöille, jonka palvelussuhde kestää vähintään 4 kuukautta. Seurakunnan kausityöntekijän työsuoritus arvioidaan
ja maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä. Vakituiselle työntekijälle
mahdollinen suorituslisä maksetaan kerran kuukaudessa. Suorituslisä on varsinaista palkkaa ja
otetaan huomioon lomapalkassa ja lomarahassa.
Arviointiperusteet
Valitut arviointiperusteet määritellään niin, että ne ovat luotettavia ja objektiivisia. Arvioinnin
yhteismitallisuuden takia on tärkeää, että valitut arviointiperusteet kuvataan mahdollisimman
yksiselitteisesti. Arviointikriteereistä yhden tulee olla työssä suoriutuminen (pakollinen).
Työryhmä on valinnut kolme arviointiperustetta ja niille painoarvot:
1. Työssä suoriutuminen 40 %
2. Yhteistyökykyisyys 30 %
3. Kehityshakuisuus 30 %
Suoritustasoja on kolme:
1. Odotusten mukainen hyvän suoritustason alittava suoritustaso
2. Odotusten mukainen hyvä suoritustaso
3. Odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä suoritustaso
Vain suoritustason ylittävästä suorituksesta voi saada suorituslisää.
Työssä suoriutuminen
Hyvän suoritustason alittava suoritus:
Pääosin suoriutuu tehtäväalueestaan mutta tarvitsee usein tukea ja ohjausta tehtävänkuvaukseen kirjattujen tehtävien hoitamisessa. Työtehtävien edellyttämissä työmenetelmissä
sekä työvälinetaidoissa on parantamisen tarvetta. Vaikeus erottaa työ- ja vapaa-aikaa toisistaan. Selvästi havaittavia puutteita asetettujen tavoitteiden saavuttamisen suhteen.
Hyvä suoritustaso:
Hallitsee ja hoitaa tehtävänkuvaukseen kirjatut tehtävänsä itsenäisesti ja vastuullisesti.
Hallitsee aikataulut ja osaa erottaa työn ja vapaa-ajan. Työmenetelmät ja työvälinetaidot ovat
työtehtävien edellyttämällä tasolla. Saavuttaa asetetut tavoitteet.

Hyvän suoritustason ylittävä suoritus:
Hallitsee tavanomaista ammattitaitoisemmin tehtävänkuvaansa kirjatut tehtävät. Osaa toimia
kiireellisyysjärjestyksessä siten, että kaikki tärkeät työt tulevat tehdyksi. Ottaa huomioon
työnsä vaikutuksen muihin. Työmenetelmät ja työvälinetaidot ovat selvästi laajemmat kuin
oma tehtävä edellyttää. Saavuttaa ja monilta osin ylittää asetetut tavoitteet.
Pöytäkirjan
Otteen
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________
oikeaksi todistaa: ______________________
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1. Yhteistyökykyisyys
Hyvän suoritustason alittava suoritus:
Selvästi havaittavia puutteita yhteistyötaidoissa. Heikko joustavuus.
Hyvä suoritustaso:
Työyhteisötaidot ilmenevät hyvinä tekoina ja käyttäytymisenä sekä myönteisenä
asennoitumisena organisaation kannalta keskeisiä asioita, työyhteisön jäseniä, esimiestä ja
työpaikkaa kohtaan. Joustava, aloitteellinen. Jakaa osaamistaan työalalleen. Yhteistyötä
tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.
Hyvän suoritustason ylittävä suoritus:
Suhtautuu avoimesti muutoksiin. Vaikuttaa toiminnallaan rakentavasti työyhteisönsä
henkeen. Jakaa osaamistaan työalalle ja mahdollisesti muulle työyhteisölle. Yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa hedelmällistä
2. Kehityshakuisuus
Hyvän suoritustason alittava suoritus:
Tarvitsee paljon tukea kehittääkseen uusia toimintatapoja tai uudistaessaan vanhoja.
Laiminlyö ammattitaidon ylläpidon ja kehittämisen. On passiivinen. Odottaa valmiita
ratkaisuja.
Hyvä suoritustaso:
Kehityshakuinen on kiinnostunut aktiivisesti viemään sekä omia työtehtäviään ja omaa
osaamistaan että organisaatiota eteenpäin tavalla tai toisella. Osallistuu ja hakeutuu
ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin ja jakaa osaamistaan työalalleen. Toimii itsenäisesti ja
aloitteellisesti.
Hyvän suoritustason ylittävä suoritus:
Arvioi ja kehittää osaamistaan aktiivisesti, hankkii ammattiin liittyvää osaamista ja
erityistaitoja, joita hyödyntää työssään. Osaamisensa perusteella kehittää työalaansa.
Asiakirjat, jotka sisältävät työntekijän palkkaukseen perustetta varten tehtyjä arviointeja, on
pidettävä salassa JulkL:n (21.51999/621) 24 §:n 1 mom.29 kohdan perusteella.
Tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joille se tehtäviensä puolesta kuuluu.
Kirkkoneuvosto 20.09.2021 § 166:
Tornion seurakunnassa on hautausmailla kausityöntekijöitä, joiden työsuhde kestää yli 4
kuukautta.
Kirkkoneuvosto on päättänyt työehtosopimuksen mukaisesti, että suorituslisä koskee myös
työntekijöitä, joiden työsuhde kestää vähintään 4 kuukautta. Mahdollinen suorituslisä
maksetaan kertasuorituksena työsuhteen päättyessä.
Asiakirjat, jotka sisältävät työntekijän palkkaukseen perustetta varten tehtyjä arviointeja, on
pidettävä salassa JulkL:n (21.51999/621) 24 §:n 1 mom.29 kohdan perusteella.
Tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joille se tehtäviensä puolesta kuuluu.
Kausityöntekijöiden työsuoritukset on arvioitu. Vähintään kahdessa tasossa on pitänyt olla
suorituksen ylittävä suoritus, jotta on oikeutettu saamaan suorituslisää. Maksettava määrä
perustuu prosenttiosuuksiin. Kausityöntekijöille jaettava kokonaissumma on 1714,52 euroa.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Talouspäällikön esitys / EI JULKINEN JulkL:n (21.5.1999/621) 24 § 1 mom. nojalla

Talouspäällikön päätösesitys:
Päätösesitys jaetaan kokouksessa. Asiakirjat tulee luovuttaa takaisin, kun asia on käsitelty ja
päätetty.
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy kausityöntekijöiden suorituslisät liitteen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Arja Karhu jääväsi itsensä poistuen paikalta 166 §:n käsittelyn ajaksi.
Asia päätettiin jättää pöydälle jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtajan päätösesitys:
Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Tutkitaan mahdollisuutta, että seurakunnan tekee hautauksen jälkeisen haudan
peruskunnostuksen.
2. Kirkkojen lämpötiloja esitettiin laskettavaksi talvikaudella.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Tiedotuksia
1. Viranhaltijapäätökset (kirkkoherra nrot 10 – 11 ja talouspäällikkö nrot 10 – 12 ja 14 – 17,
19-23).
2. Kirkkoneuvoston 10.000 €:n käyttövarasta on käytetty 31.8.2022 mennessä 1154,60 €.
Erittely liitteenä.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi ja hyväksytään.
Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

TORNION SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO 9/2022

169 §

ESITYSLISTA 13.09.2022
PÖYTÄKIRJA 20.09.2022

38

Seurakunnan tiloja kaupungin nuorisotoimen käyttöön
Tornion seurakunnan ja Tornion kaupungin nuorisotoimi tekee laaja-alaista yhteistyötä
Torniossa. Tornion seurakunta saa käyttää Tornion kaupungin nuorisotiloja myös omaan
toimintaan mm. media ja tiedotuspiste Aaltosta God´s Play radio ohjelman tekoon. Myös
nuorisotoimen mediaa saadaan isoskoulutus mediaviikonloppuun käyttöön.
Tornion kaupungin nuorisotoimi aloittaa kylä-illat kerran kuussa Arpelan seurakuntakodin ja
Karungin seurakuntatalon nuorisotiloissa. Tornion seurakunnan työntekijä myös vierailee
osassa iltoja.

LIITE:

Katja Konttajärven tiedote

Puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän, että Tornion seurakunta antaa tilat kaupungin käyttöön korvauksetta, koska
seurakunnan nuorisotoimi saa myös käyttää heidän tiloja korvauksetta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Pöytäkirjan nähtävilläolo
Tornion seurakunnan tiistaina 20.09.2022 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, os. Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.
Ajalla: Maanantai 26.09.2022 – tiistai 25.10.2022 klo 9 – 15
Ilmoitus nähtävillä olosta on Tornion kirkkoherranviraston ilmoitustaululla maanantai
26.09.2022 – tiistai 25.10.2022 kello 9 - 15.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Hyväksytään.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA KIELTOJEN PERUSTEET
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
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: 137-140, 142, 145, 152, 159, 166-167, 170-172 §: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: 141, 143-144, 153-158, 160-165, 168-169 §:t
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät: 146-151 §:t
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelisluterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin
tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain
6 luvun 72 § 2 momentti).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen
henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Työsuhteeseen, johon ei ole asetettu kelpoisuusvaatimusta, valitsemista ja työsuhteesta irtisanomista
koskevat päätökset ovat luonteeltaan yksityisoikeudellisia työsopimuslain soveltamiseen liittyviä päätöksiä.
Niihin liittyvät riitaisuudet käsitellään siviilikanteina käräjäoikeudessa eikä hallinto-oikeudellisessa menettelyssä.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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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).
Pöytäkirjan pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET, OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN JA -AIKA SEKÄ OIKAISUVAATIMUKSEN
SISÄLTÖ
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Tornion kirkkoneuvosto:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Postiosoite: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Telekopio: --Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 141, 143, 153-158, 160-165, 168-169 §:t
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. 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. 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.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan 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.
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 JA SISÄLTÖ
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §). Hankintaoikaisu
toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
TORNION KIRKKONEUVOSTO
Käyntiosoite: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Postiosoite: ”
Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Pöytäkirjan pykälät: 144 §
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. 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.
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
Valitusviranomainen ja valitusaika, muutoksenhakuajan laskeminen, valituksen sisältö, valituksen
liitteet ja valitusasiakirjojen toimittaminen.
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
● Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu
Postiosoite:
PL 189, 90101 Oulu
Puhelin (vaihde):
029 56 42800 (klo 8.00 – 16.15)
Telekopio:
029 56 42841
Sähköposti:
oulu.hao@oikeus.fi
Sähköinen palvelu:
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika:
30 pv päätöksen tiedoksisaannista
30 pv päätöksen tiedoksisaannista

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusaika:

30 pv päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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● Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Ojakatu 1, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli@evl.fi
● Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Osoite: PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika 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. 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. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
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
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: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

TORNION SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO 9/2022

ESITYSLISTA 13.09.2022
PÖYTÄKIRJA 20.09.2022

44

Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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
- vaatimusten 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.
Valitukseen on liitettävä:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä 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.
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.
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 oikeudenkäyntimaksu, jollei
lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
annetun oikeusministeriön asetuksen (1122/2021) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa
on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos
hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa
euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mirja-Liisa Lindström päättää kokouksen ja pitää hartauden.

Kirkkoneuvoston päätös:
Puheenjohtaja Mirja-Liisa Lindström päätti kokouksen klo 20.00 ja piti hartauden.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

