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Kokoustiedot
Kokousaika

Keskiviikkona 30.10.2019 klo 16:30

Kokouspaikka

Seurakuntakeskus

Osallistujat

Varsinaiset jäsenet

läsnä/poissa/varajäsen

Päätöksentekijät (6)

Heikki Holma, kirkkoherra
Aatto Ylimartimo
Arja Heikkinen
Pertti Keränen
Niina Oinas
Aino Ollitervo
Sari Siitonen

puheenjohtaja, läsnä
varapuheenjohtaja, läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä

Muut

Rauni Moskuvaara
Kalle Peteri
Jyrki Törmänen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, läsnä
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, läsnä
sihteeri, läsnä

Allekirjoitukset

Heikki Holma
Heikki Holma, puheenjohtaja § 102-108 ja 112120

Jyrki Törmänne
Jyrki Törmänen, sihteeri

Aatto Ylimartimo
Aatto Ylimartimo, puheenjohtaja § 109-111
Asiat

§§ 102 - 120

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet
sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Tervolassa 30.10.2019

Pöytäkirjan tarkastus

Arja Heikkinen
Arja Heikkinen

Pertti Keränen
Pertti Keränen

Pöytäkirjan nähtävillä
olo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä 31.10.2019 - 8.11.2019 virastoaikana klo 9.00 -13.00. Pöytäkirja on
asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 31.10.2019 lukien.
Todistetaan Tervolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 8.11.2019
Elli-Tarja Hallikainen-Ranta
Elli-Tarja Hallikainen-Ranta
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ALKUTOIMET

102 §
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus
103 §
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka aluksi laulettiin virsi 293: 1-4.
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 päätös 24.1.2017/§ 8: ”Kokouspaikkana on seurakuntakeskuksen kokoussali ellei erityinen syy toista vaadi. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä jäsenille viimeistään kolmea päivää ennen
kokousta – kiireellisissä tapauksissa kutsumisaika voi olla lyhempikin. Kokoukset pyritään pitämään ottaen huomioon mahdolliset kunnanhallituksen ja –valtuuston kokoukset. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo 16.30 alkaen.
Kokouksesta on toimitettu sähköpostitse 24.10.2019 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

104 §
Pöytäkirjan tarkastajien Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
ja ääntenlaskijoiden
kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
valitseminen
Edelliset: Pertti Keränen ja Aino Ollitervo

Päätös: Valittiin Arja Heikkinen ja Pertti Keränen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
AH
PK

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
105 §

PÖYTÄKIRJA

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KN 30.10.2019 / § 105
102 § Kokouksen avaus
103 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
104 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
105 § Käsiteltävät asiat
106 § Luottotappioesitys -Salassa pidettävä
107 § Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit
108 § Törmävaaran hinnasto
109 § Kirkkoherran virkamatka
110 § Murmanskin kirkon vihkiäisiin osallistujat
111 § Lahja Murmanskin kirkon vihkijäisiin
112 § Haudasta 1229 luopuminen -Salassa pidettävä
113 § Kirpputorin vuokrasopimus
114 § Vankilatyön toimintasuunnitelma
115 § OP verkkopalvelusopimus
116 § Muut asiat
117 § Ilmoitusasiat
118 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
119 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
120 § Kokouksen päättäminen
Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään käsiteltävät asiat
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti kirkkoherran esityksen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
AH
PK
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106 §
LUOTTOTAPPIOESITYS
KN 30.10.2019 / § 106

Pykälä käsitelty salaisena.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
AH
PK
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107 §
KIRKOLLISKOKOUSEDUSTAJIEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTON JÄSENTEN VAALIT
KN 30.10.2019 / § 107

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
AH
PK
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Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle tiedoksi tuleva kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedon tulevasta kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleista
saaduksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TÖRMÄVAARAN HINNASTO
KN 25.4.2019/ § 60
Syksyllä 2018 päivitetty leirikeskuksen vuokraushinnasto on osoittautunut toimimattomaksi, koska keskikokoisille
ja isoille ryhmille vuokrahinta muodostuu kohtuuttoman suureksi. Yöpyjäkohtaisen hinnan muodostumisen sijaan
on jatkon kannalta selkeämpää vuokrata leirikeskusta ainoastaan kiinteällä vuorokausihinnalla.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy leirikeskuksen uuden hinnaston voimaan 1.5.2019 alkaen:
•
Majoittuminen 100,00 € / vuorokausi (paikallisille yhdistykset, yritykset, kuntalaiset…)
•
Majoittuminen 200,00 € / vuorokausi (ulkopuolisille)
•
Liinavaatteet 7,00 € / peti
•
Loppusiivous 75,00 € / majoitusrakennus
•
Loppusiivous 50,00 € / keittiörakennus

Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KN 30.10.2019/ § 108
Loppusiivouksien osalta hinnat on todettu liian matalaksi.
Rajaseudun ystävät ry rakennutti nykyisen leirikeskuksen ruokailurakennuksen vuonna 1949 Varejoen kyläläisille
työtuvaksi. Vuonna 1954 Varejoelle rakennettiin koulu, joka sittemmin on toiminut kyläläisten kokoontumispaikkana. Vuonna 1957, kun työtupatoiminta oli hiipunut, Rajaseudun ystävät ry lahjoitti työtuvan Tervolan seurakunnalle.
Vuoden 2019 lopulla Varejoen kyläyhdistyksen vuokrasopimus tulee päättymään Varejoen koululla. Seurakunta on
tehnyt yhteistyötä Varejoen kyläyhdistyksen kanssa pitkään ja yhteisen historian pohjalta olisi kohtuullista tarjota
varejokisille rakennettu ja lahjoituksena seurakunnalle saatu keittiörakennus kyläyhteisön kokoontumiskäyttöön
veloituksetta.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Törmävaaran leirikeskuksen keittiörakennuksen käytöstä ei peritä vuokraa Varejoen kyläyhteisön yhteisistä tilaisuuksista. Ja että leirikeskuksen loppusiivoushinnat ovat 1.11.2019 alkaen:
▪
Majoittuminen 100,00 € / vuorokausi (paikallisille yhdistykset, yritykset, seurakunnan jäsenet …)
▪
Majoittuminen 200,00 € / vuorokausi (ulkopuolisille)
▪
Liinavaatteet 7,00 € / peti
▪
Loppusiivous 250,00 € / majoitusrakennus
▪
Loppusiivous 150,00 € / keittiörakennus
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Törmävaaran leirikeskuksen keittiörakennuksen käytöstä ei peritä vuokraa Varejoen kyläyhteisön yhteisistä tilaisuuksista. Ja että leirikeskuksen loppusiivoushinnat ovat 1.11.2019 alkaen:
▪
▪
▪
▪
▪

Majoittuminen 100,00 € / vuorokausi (paikallisille yhdistykset, yritykset, seurakunnan jäsenet …)
Majoittuminen 200,00 € / vuorokausi (ulkopuolisille)
Liinavaatteet 7,00 € / peti
Loppusiivous 250,00 € / majoitusrakennus
Loppusiivous 150,00 € / keittiörakennus
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109 §
KIRKKOHERRAN VIRKAMATKA
KN 30.10.2019/§ 109

Kirkkoherra poistui kokouksesta pykälien 109-111 käsiteltyjen ajaksi. Puheenjohtajana toimi Aatto Ylimartimo.
Taloussihteerin esitys
Esitetään kirkkoneuvostolle, että kirkkoherran virkamatka-anomus hyväksytään esitetyllä tavalla.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti kirkkoherran virkamatka-anomuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
AH
PK
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110 §
MURMANSKIN KIRKON VIHKIÄISIIN OSALLISTUJAT
KN 30.10.2019/§ 110
Murmanskin evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkko vihitään käyttöön sunnuntaina 10.11.2019 Murmanskin seurakunta on kutsunut Lapin seurakunnista edustajia osallistumaan vihkiäisjuhlaan 9.-10.11. Tervolan seurakunnalta
on lisäksi pyydetty musiikkiesityksiä. Osallistuminen edellyttää, että matkapäiviä ovat perjantai 8.11. ja maanantai
11.11.. Lääninrovasti Matti Salminen on tilannut linja-auton kuljettamaan noin 30 Lapin seurakuntien ja Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulin edustajaa Murmanskiin ja takaisin. Matkan hinta osallistujaa kohden on hieman alle
100 €.
Musiikkiryhmässä olisivat mukana Tervolasta Maria Alatossava, Sofianna Hanhisuanto, Heikki Holma, Leena Holma,
Lilja Holma ja Eveliina Ranta. Ritva Lampela Keminmaasta ja Matti Salminen Ylitorniolta olisivat vahvistuksena. Neljän nuoren osalta matkakustannus olisi hieman alle 50 €.
Seurakunnan luottamushenkilöitä edustamaan ehdotetaan Rauni Moskuvaara. Majoitus kustannukset koko joukolta olisivat noin 800 €. Nuorten ja Rauni Moskuvaaran viisiumikustannukset olisivat lisäksi yhteensä noin 400 €.

Sari Siitonen ja Rauni Moskuvaara poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Murmanskin kirkon vihkiäisiin lähetetään Rauni Moskuvaara ja Heikki Holma sekä
lauluryhmä, jossa ovat lisäksi Maria Alatossava, Sofianna Hanhisuanto, Leena Holma, Lilja Holma ja Eveliina Ranta.
Seurakunta maksaa osallistujien viisumi-, matka- ja majoituskustannukset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Murmanskin kirkon vihkiäisiin lähetetään Rauni Moskuvaara ja Heikki Holma sekä lauluryhmä, jossa ovat lisäksi Maria Alatossava, Sofianna Hanhisuanto, Leena Holma, Lilja Holma ja Eveliina Ranta. Seurakunta maksaa osallistujien viisumi-, matka- ja majoituskustannukset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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111 §
LAHJA MURMANSKIN KIRKON VIHKIJÄISIIN
KN 30.10.2019/§ 111
Murmanskin evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkko vihitään keskeneräisenä seurakunnan käyttöön 10.11.2019.
Lapin seurakunnat ovat tukeneet kirkonrakennusprojektia noin kahdenkymmenen vuoden ajan. Piispa Aarre Kuukauppi on vedonnut Lapin seurakuntiin, että ne osallistuisivat rahalahjalla kirkon vihkiäisiin.
Lääninrovasti Matti Salminen on tilannut Sacrumista Alban ja kaksipuoleset Stolat val – vih, pun – vio, standardisymboleilla seurakuntien yhteiseksi näkyväksi lahjaksi. Alban hinta on 600 € ja se jakautuu lahjaan osallistuvien
kesken.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Tervolan seurakunta osallistuu tuhannen euron rahalahjalla kirkon rakentamiseen
ja yhteiseen alba-lahjaan omalla osuudellaan.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että Tervolan seurakunta osallistuu tuhannen euron rahalahjalla kirkon rakentamiseen ja yhteiseen alba-lahjaan omalla osuudellaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
AH
PK
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112 §
HAUDASTA 1229 LUOPUMINEN
KN 30.10.2019/§ 112
Pykälä käsitelty salaisena.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
AH
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113 §
KIRPPUTORIN VUOKRASOPIMUS
KN 30.10.2019/§ 113
Liite Vuokrasopimus
Pappila on ollut kirpputorin käytössä vuoden 2019 seurakuntapastorin virkavapaudesta johtuen. Seurakuntapastori
palaa marraskuun lopussa virkavapaaltaan asumaan pappilaan. Tästä johtuen on kartoitettu kaksi vaihtoehtoa
kirpputorin tuleviksi liiketiloiksi, joista Tervolan liiketalo Oy:n kiinteistö on osoittautunut kokonaisuutena parhaaksi
vaihtoehdoksi.

Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi kirpputorin vuokrasopimus Tervolan Liiketalo Oy:n kanssa ja valtuutetaan taloussihteeri allekirjoittamaan vuokrasopimus.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirpputorin vuokrasopimuksen Tervolan Liiketalo Oy:n kanssa ja valtuutti taloussihteerin
allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
AH
PK
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114 §
VANKILATYÖN TOIMINTASUUNNITELMA
KN 30.10.2019/§ 114
Tervolan seurakunta on osallistunut vuosikymmenten ajan lähiseurakuntien kanssa yhteiseen vankilatyön toimintaan. Alla on vuorolistat vuoden 2020 vierailuiksi Pelso-Kestilän ja Ylitornion vankiloissa.

Vankilavierailujen vuorolista vuodelle 2020, Kemi-Tornion rovastikunta
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Joulukuu
Joulukuu

OULU
PELSO-KESTILÄ
OULU
PELSO-KESTILÄ
OULU
OULU
PELSO-KESTILÄ
OULU
OULU
PELSO-KESTILÄ

su
ke
su
ke
su.
su
ke
su
su
ke

19.1.
12.2.
15.3.
15.4.
17.5.
16.8.
23.9.
18.10.
13.12.
9.12.

Kemi, Tornio
Simo, vastuusrk (Tornio)
Keminmaa, Tornio
Tervola, vastuusrk
Tervola, Kemi
Simo, Kemi
Keminmaa, vastuusrk
Tornio, Keminmaa
Tornio
Kemi, vastuusrk

Ouluun ja Pelsolle ei kahvituksia, Kestilään kyllä. Pelso-Kestilän vierailusta vastaava seurakunta kerää porukan seurakunnista ja vastaa matkakuluista. Oulun ja Pelso-Kestilän vankiloihin ilmoittamisen
hoitaa Kerttu Heikkinen. Tiedot lähtijöistä Kertulle viikkoa ennen vierailua. kerttu.heikkinen@elisanet.fi tai 050-3318346
Vuorot/seurakunta
Pelso-K
Tornio
0
Kemi
1
Keminmaa 1
Tervola
1
Simo
1
Tilaisuuksien ajat:

Oulu
4
3
2
1
1

Ylitornio
1
1
1
1
0

Oulu
Pelso
Kestilä

klo 16-17 ja klo 17-18
klo 17.10
klo 16.30

Ylitornion vankilavierailujen vuorolista vuodelle 2020
sunnuntaisin klo 15.00
MAALISKUU
TOUKOKUU
LOKAKUU
MARRASKUU

22.3.
17.5.
11.10.
29.11.

Kemi
Tornio
Tervola
Keminmaa

Vierailun sisältö teemallinen!
Kustannuksista vastaa vieraileva seurakunta.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuorolistat Tervolan seurakunnan osalta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esitetyn vankilatyön vuorolistan Tervolan seurakunnan osalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PK
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115 §
OP VERKKOPALVELUSOPIMUS
KN 30.10.2019/§ 115
LIITE OP Verkkopalvelusopimus

TALOUSSÄÄNTÖ
7 § Seurakunnan rahaliikenne ja pankkitilien käyttö
Kaikki seurakunnan rahaliikenne hoidetaan rahalaitosten kautta ja pankkitilit avataan seurakunnan y-tunnukselle.
Kaikki seurakunnan pankkitilit merkitään seurakunnan taseeseen.
Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää taloussihteeri. Taloussihteeri valvoo seurakunnan menojen suorittamista ja tulojen kertymistä sekä huolehtii maksuvalmiuden säilymisestä.
Esimerkkejä pankkitilien tarpeista:
‒
seurakunnan perustoiminnoille riittää yksi maksuliikennepankkitili
‒
kolehdit tilitetään seurakunnan tavanomaiselle maksuliikennepankkitilille
‒
toimeksiantojen varat pidetään seurakunnan tavanomaisella maksuliikennepankkitilillä,
ellei erillään pitämisen tarve vaadi omia pankkitilejä
‒
vuokrat, vastikkeet ja kiinteistöjärjestelmä saattavat tarvita oman pankkitilin
‒
varainhoitajille ja sijoituksille mahdollisesti omat pankkitilit

Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi liitteen OP verkkopalvelusopimus ja valtuutetaan taloussihteeri allekirjoittamaan sopimus.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi OP verkkopalvelusopimuksen ja valtuutti taloussihteerin allekirjoittamaan sopimuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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116 §

MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

117 §

ILMOITUSASIAT
Piispa on myöntänyt Rovastin arvon ja nimen kirkkoherra Heikki Holmalle.
Keskusteltiin hautausmaalle johtavista ei kenenkään portaista.
Keskusteltiin joululahjoista Romanian lapsille.
Keskusteltiin vanhasta linja-auto tallista ja sen ympäristön siisteydestä.
Keskusteltiin seurakunnan omistamista metsäkiinteistöistä.
Keskusteltiin välitintarkastuksesta, verotuloista, sijoituksista sekä mahdollisesta lisäinvestoinnista vuodelle 2019.

118 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Taloussihteerin esitys:
Pöytäkirja päätettäneen pitää nähtävillä 31.10.2019 - 8.11.2019 kirkkoherranvirastossa sen virallisina
aukioloaikoina ja nähtävillä olosta on ilmoitus kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi pöytäkirjan nähtävillä pidon esityksen mukaisesti.

119 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitteenä

120 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:35.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PK
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tervolan seurakunta
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
30.10.2019

pykälä 118

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä
Perusteet
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 106, 108-115
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
KL (72 § (21.12.2012/1008))
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomaiViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja –aika
Tervolan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Kirkkokuja 4
Postiosoite:
95300 Tervola
Telekopio:
016-435134
Sähköposti:
tervola@evl.fi
Pykälät 106, 108-115
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös
asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen
kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
oulu.hao@om.fi

Isokatu 4
90101 Oulu
010-3642841

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
Oulun tuomiokapituli, pykälät

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

30 päivää

Ojakatu 1
90100 Oulu
(08) 3110659

Kirkkohallitus, pykälät
30 päivää
PL 185, (Satamakatu 11, 00161 Helsinki)
Telekopio: 09-1802 203
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valituskirjelmä

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisen 71, 72, 73ä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
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Hakemusosoitus
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti.
Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14
päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen
asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot
ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopionumero: (09) 68 405 514

Lisätietoja
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja
markkinaoikeudessa 2000 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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