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Jyrki Törmänen, sihteeri
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Aatto Ylimartimo, läsnä

§ 102 - 122
Allekirjoitukset_________________________________
Heikki Holma, puheenjohtaja §102-107 §109-122

________________________
Jyrki Törmänen, sihteeri

__________________________________
Aatto Ylimartimo, puheenjohtaja § 108
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Tervolassa 11.10.2021

________________________
Arja Heikkinen

_________________________
Sari Siitonen

______________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä 12.10.2021 – 19.10.2021 virastoaikana klo 9.00–13.00. Pöytäkirja on asetettu
nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 12.10.2021 lukien.
Todistetaan Tervolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ___.___.2021
Jyrki Törmänen
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102 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
KN 11.10.2021 / § 102
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Laulettiin virrestä 293: 1-4, puheenjohtaja luki Roomalaiskirjeen 4 luvusta ja johti rukouksen.

103 §
LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KN 11.10.2021 / § 103
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 05.10.2021 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
104 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
KN 11.10.2021 / § 104
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Edelliset: Pertti Keränen ja Aino Ollitervo
Päätös:
Valittiin Sari Siitonen ja Arja Heikkinen
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
KN 11.10.2021 / § 92
102 § Kokouksen avaus
103 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
104 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
105 § Esityslistan hyväksyminen
106 § Piispa Jukka Keskitalo 60 v
107 § Kanttorin virkavapaus
108 § Koulutussuunnitelma 2022
109 § Lastenohjaaja- varhaisnuortenohjaajan viran muuttaminen
110 § Rippikoulusuunnitelma 2021-2022
111 § MISSIO 2022
112 § Seurakunnan edustaja Tervola-neuvostoon
113 § Työsuojelupäällikön valinta kaudelle 2022-2025
114 § Hautausmaa-alueen käyttösuunnitelman muutos
115 § Hautausmaakatselmus
116 § Suorituslisä 2022
117 § Viranhaltijapäätökset
118 § Muut asiat
119 § Ilmoitusasiat
120 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
121 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
122 § Kokouksen päättäminen
Kirkkoherran esitys:
Hyväksyttäneen esityslista
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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106 §
PIISPA JUKKA KESKITALO 60 VUOTTA
KN 11.10.2021 / § 106
Piispa Jukka Keskitalo täyttää 60 vuotta 10.1.2022 ja hänen kunniakseen toimitetaan juhlakirja. Kirjan kustantaa Kirjapaja.
Kirja on esseekokoelma nimeltään Risteyksissä - Piispa Jukka Keskitalo 60 vuotta.
Kirjan neljä kantavaa teemaa ovat: Kirkko ja missio, Kirkko, yhteiskunta ja arvot, Pohjoiset
maisemat, sekä Pohjoinen spiritualiteetti. Kirjoittajina toimivat monet suomalaiset yhteiskunnalliset ja kirkolliset vaikuttajat.
Juhlakirjan teemat ovat piispan työelämässä vahvasti läsnäolevia aihealueita ja niitä lähestytään kirjoittajien esiin nostamilla näkökulmilla. Kokonaisuutena kirjasta tulee piispa Jukka Keskitalon näköinen; pohjoisuutta arvostava, moderni ja luova, silti pohdiskeleva ja herkkä.
Kirjan julkistaminen tapahtuu juhlaseminaarissa, Oulussa 11.1.2022. Kirja on piispalle yllätys ja
sellaisena se yritetään pitää loppuun asti!
Kirjan yhteyteen kerätään Tabula Gratulatoria. Oma kappale kirjasta ja seurakuntanne nimi
onnittelijaluetteloon maksaa 100€ (sis. postikulut).
Kirkkoherran esitys:
Esitetään, että Tervolan seurakunta osallistuu piispa Jukka Keskitalon 60-vuotisonniteluun tilaamalla juhlakirjan ja liittymällä Tabula Gratulatoriaan
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Tervolan seurakunta osallistuu piispa Jukka Keskitalon 60-vuotisonniteluun tilaamalla juhlakirjan ja liittymällä Tabula Gratulatoriaan
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KANTTORIN VIRKAVAPAUS
KN 29.5.2019/§ 77

83 § Koulutusaika
2 mom. Muu tarpeellinen ammatillisen osaamisen kehittäminen
Kun työnantaja on myöntänyt viranhaltijalle/työntekijälle hakemuksesta virka-/työvapaata työtehtävien hoidon kannalta tarpeelliseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen, viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa virka-/työvapaan ajalta palkkaa työnantajan harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa. Erityisestä syystä 30 kalenteripäivän enimmäisaika voidaan ylittää. Lisäksi voidaan kohtuullisessa
määrin korvata koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia.
Soveltamisohje:
Tämän momentin määräyksiä sovelletaan myös koulutukseen, jonka työnantaja hyväksyy henkilöstökoulutukseksi ja johon viranhaltija/työntekijä osallistuu vuosilomallaan tai muun palkallisen tai palkattoman työstä poissaolon aikana.
Tarpeellinen osaamisen kehittäminen voidaan toteuttaa työnantajan ehdotuksesta tai viranhaltijan/ työntekijän hakemuksella/suostumuksella. Osallistuminen edellyttää aina
1) viranhaltijan/työntekijän hakemusta,
2) virka-/työvapaan myöntämistä koulutusta varten sekä
3) etukäteen tehtävää päätöstä koulutuksen ajalta maksettavista etuuksista.
Työnantaja voi harkintansa mukaan päättää maksaa palkkaa ammatillisen osaamisen kehittämistä varten myönnettävän virka-/työvapaan ajalta. Tämän momentin mukaisen korvauksen
enimmäismäärä voidaan ylittää vain erityisestä syystä. Virka-/työvapaan palkallisuuden
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enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki saman kalenterivuoden aikana myönnetty 2 momentin mukaiseksi tulkittu osaamisen kehittäminen, jonka ajalta on maksettu
palkkaa. Erityinen syy voi olla kysymyksessä muun muassa silloin, kun kokonaiskirkon koulutukselliset tarpeet edellyttävät työnantajan toimenpiteitä samanaikaisesti sen omien kehittämistarpeiden kanssa. Erityinen syy on päätöksessä perusteltava.
Myös kustannuksia voidaan työnantajan harkinnan mukaan kohtuullisessa määrin korvata, jos
ne liittyvät välittömästi kehittämiseen. Korvattavaksi voivat muun muassa tulla matkakustannukset KirVESTES:n mukaisesti sekä esimerkiksi kurssi- ja osanottajamaksut ja työnantajan
omistukseen ja hallintaan jäävän kurssimateriaalin hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Kanttori Sari Vähäkankaalle myönnetään 15 kalenteripäivää
palkallista työvapaata lukuvuodessa ammatillisen pätevöitymisen tukemiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että Kanttori Sari Vähäkankaalle myönnetään 15 kalenteripäivää palkallista työvapaata lukuvuodessa ammatillisen pätevöitymisen tukemiseksi.
KN 11.10.2021 / § 107
Sari Vähäkangas on käyttänyt tämän lukuvuoden aikana kaksi (2) työpäivää opintoihin. Nyt Sari
anoo palkatonta virkavapautta em. tutkinnon suorittamista varten ajalle: 18.10.202131.12.2021.
Virkavapaa-anomus
Opiskelen Oulun ammattikorkeakoulussa laulupedagogilinjalla kolmatta vuotta.
Opiskelu on ollut työn ohessa sujuvaa, ja olen tähän mennessä suorittanut yli
puolet vaadituista opintopisteistä. Syyslukukausi on nyt vaativampi ja velvoittaa
enemmän läsnäoloa. Anon palkatonta virkavapaata opintojen edistämiseksi
ajalle 18.10-31.12.2021.
Sari Vähäkangas
Kirkkoherran esitys
Esitetään, että kirkkoneuvosto myöntää kanttori Sari Vähäkankaalle pyynnöstä palkatonta virkavapautta 18.10.-31.12.2021 laulupedagogian opintojen suorittamista varten. Sijaisina toimivat Lea Kokkonen ja Marjo Nevala.
Kirkkoneuvoston päätös
Kirkkoneuvosto päätti myöntää kanttori Sari Vähäkankaalle pyynnöstä palkatonta virkavapautta 18.10.-31.12.2021 laulupedagogian opintojen suorittamista varten.
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108 §
KOULUTUSSUUNNIELMA 2022
KN 11.10.2021/ § 108
Liite: Koulutusanomukset
Alla olevaan taulukkoon on koottu viranhaltijoiden ehdotukset koulutuksiksi 2021. Mukana on
myös useammalle vuodelle sijoittuva Elina Volotisen ehdottama työnohjaajakoulutus, jonka
kirkkoneuvosto katsoi tarkoituksenmukaiseksi vuonna 2019, mutta joka ei silloin toteutunut.
Nimi
Markus Kallatsa

Elina Volotinen
Elina Volotinen

Sari Vähäkangas
Heikki Holma

Koulutus
Pastoraalikurssi: Sana ja elämä
Jaetut eväätjumalanpalveluskoulutus
Diakonian päivät
Työnohjaajakoulutus 2 v, pyrkiminen 2021
Jaetut eväät –
jumalanpalveluskoulutus
Ekumeeninen paastoajan seminaari

ajankohta
2.-4.2. ja
31.8.-2.9.2022
18.-20.3.2022

kustannukset
2022: 906 €

15.-17.9.2022
2022-2023

2022: 550 €
2021: 240 €
2022: 500 €
2023: 500 €

18.-20.3.2022

2022: 510 €

28.-30.3.2022

2022 :360 €

2022: 580 €

Kirkkoneuvosto päätti kirkkoherran esityksestä yksimielisesti, että Aatto Ylimartimo johtaa
puhetta tämän asian käsittelyssä.
Heikki Holma poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan toimi Aatto Ylimartimo.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään, että Markus Kallatsa voi osallistua pastoraalikurssille ja Jaetut eväät kurssille työaikana ja seurakunnan kustannuksella, että Sari Vähäkangas voi osallistua jaetut eväät kurssille
työaikana ja seurakunnan kustannuksella, että Elina Volotinen voi osallistua työnohjaajakoulutuksen valintakokeeseen työaikanaan ja seurakunnan kustantamana. Seurakunta osallistuu
mahdollisiin muihin työnohjaajakoulutuksen aiheuttamiin kuluihin 500 €:lla vuodessa. Koulutus voi tapahtua työajan puitteissa ja että Elina Volotinen voi osallistua Diakoniapäivään työajalla ja seurakunnan kustannuksella. Oman koulutukseni osaltani jätän asian kirkkoneuvoston
harkittavaksi ja ratkaistavaksi.
Heikki Holma poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, Markus Kallatsa voi osallistua pastoraalikurssille ja Jaetut eväät kurssille työaikana ja seurakunnan kustannuksella, että Sari Vähäkangas voi osallistua jaetut eväät
kurssille työaikana ja seurakunnan kustannuksella, että Elina Volotinen voi osallistua työnohjaajakoulutuksen valintakokeeseen työaikanaan ja seurakunnan kustantamana. Seurakunta
osallistuu mahdollisiin muihin työnohjaajakoulutuksen aiheuttamiin kuluihin 500 €:lla vuodessa. Koulutus voi tapahtua työajan puitteissa ja että Elina Volotinen voi osallistua Diakoniapäivään työajalla ja seurakunnan kustannuksella. Heikki Holma voi osallistua Ekumeenisen
paastonajan seminaariin työaikanaan anomuksen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LASTENOHJAAJA- VARHAISNUORTENOHJAAJAN VIRAN MUUTTAMINEN
KV 26.8.2009 / § 37
LIITE 2
Tehtävänkuvaus
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Tervolan seurakuntaan perustetaan liitteenä olevan tehtäväkuvauksen mukainen 80 %:n työmäärää vastaava lastenohjaajan-varhaisnuorisotyönohjaajan
päätoiminen osa-aikainen virka, johon sovelletaan hengellisen työn tekijän virkaehtosopimusta.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

7/2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

9

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

7/2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

10

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

7/2021

11

KN 5.9.2021 / § 109
Lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön työkenttä on muuttunut vuodesta 2009 merkittävästi.
Partio ja pyhäkoulut ovat jääneet pois ja päiväkerholaisten määrä on pudonnut. Varhaisnuorisotyön sektorille on vakiintunut Donkki´s Big Night-illat. Rippikoulutyö edellyttää kahta nuorisotyönohjaajaa.
Seurakunnan strategian 2025 valmisteluissa lähdetään siitä, että vuonna 2025 Tervolan seurakunnassa olisi seitsemän (7) virkaa tai työsuhdetta. Tällä hetkellä niitä on kymmenen. Vuoden
vaihteessa yksi työsuhde poistuu. Jos otetaan huomioon virat (nuorisotyönohjaaja ja taloussihteeri), joista puolet on ulkoistettu, vuoden 2022 alussa virkoja ja työsuhteita on yhdeksän
(9), mutta osa-aikaisuuksien vuoksi niiden määrä on seitsemän (7) henkilötyövuotta. Lastenohjaajan-nuorisotyönohjaajan virka on 80 %, mutta se on täytetty 60 %:sti.
Sopimus nuorisotyönohjaajan viran 50 %n ulkoistamisesta on voimassa kuluvan vuoden loppuun, mutta sitä jatkettaneen kahdella vuodella.
Lastenohjaajan-varhaisnuorisotyönohjaajan virka on täyttämättä, mutta siinä on määräaikainen sijainen 31.12.2021 saakka. Näin ollen on mahdollista arvioida toisen kasvatustyön viran
tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta. Ainakin nuorisotyönohjaajan viran mahdollisen kahden
vuoden 50 %: ulkoistamisen ajaksi olisi tarpeen olla toinen kasvatustyön virka. Sen tehtäväkuva voisi olla seuraava:
A. Tehtävän perustiedot
Työnantaja/organiTervolan seurakunta
saatio:
Tehtävä:
Lapsi- ja nuoristyönohjaaja
3801
Tehtävätunniste:
Yksikkö:
Esimiehen tehtäkirkkoherra
vänimike:
Tehtävää hoitaa:
B. Tehtävän yleiskuvaus
1. Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan lapsi-, varhaisnuoriso- ja
rippikoulu- sekä perhetyötä
Tavoitteena lasten, varhaisnuorten ja nuorten hengellisen ja sosiaalisen
identiteetin vahvistuminen sekä perheiden kristillisen kasvatuksen vahvistuminen.
2. Tehtävän pääasiallinen sisältö
Päiväkerhotyö
Varhaisnuorten tapahtumat (Donkkis)
Lasten ja varhaisnuorten leirit
Perhekerhot
Rippikoululeirit
3. Muuta tehtävän sisällöstä
lapsityön ja varhaisnuorisotyön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä toimintakertomusten valmisteleminen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoheran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle, että nykyinen lastenohjaajanvarhaisnuorisotyönohjaajan 80 %:n virka muutetaan 1.1.2022 alkaen 60 %:ksi yllä olevan tehtävänkuvauksen mukaiseksi kahden vuoden määräaikaiseksi lapsi- ja nuorisotyönohjaajan viraksi, jonka vaativuuskriteerit pysyvät ennallaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteltavaksi.
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110 §
RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2021-2022
KN 11.10.2021/ § 110
Rippikoulusuunnitelma 2021-2022
Tervolan seurakunnassa on tällä hetkellä 31 rippikouluikäistä nuorta. 4.10.2021 mennessä
heistä 22 on ilmoittanut käyvänsä rippikoulun omassa seurakunnassa. Myös kaksi muuta nuorta
on ilmoittautunut rippikoululeireille. Kolme on ilmoittanut käyvänsä rippikoulun muualla. Huomioiden Törmävaaran leirikeskuksen tilat, omassa seurakunnassa rippikoulunsa käyvät on tarkoituksenmukaista koulutta kahdessa ryhmässä. Rippikoulu pidetään leireinä Törmävaaran leirikeskuksessa.
Rippikoululaiset ilmoittautuivat sunnuntaina 3.10.2021 Ripari tutuksi-tilaisuudessa, johon kutsuttiin kaikki rippikouluikäiset perheineen. Tapahtuma alkoi klo 14 kahvittelun ja mehujen merkeissä Varejoen koulun vieressä olevassa päällikön majassa. Sieltä siirryttiin leirikeskukseen,
jossa on viisi rastia: sakraalitilassa, päivän rukoushetki, yhdessä majoitushuoneessa: tilat ja tyypit tutuiksi, olohuoneessa vapaa-aika, ohjattu aika ja yhteinen aika, ja luokassa: tärkeät opittavat asiat läsnäolijoiden ajatuksia ja odotuksia. Viides rasti oli ilmainen ruokailu. Rastivahteina
toimivat rippikoulujen opettajat ja varttuneita isosia. Tilaisuus päättyi noin klo 16:30.
Rippikoulu jatkuu kahtena ryhmänä.
Talviryhmän rippikoulu käsittää kaksi leirijaksoa, toinen syksyllä ja toinen talvella. Ensimmäinen
leirijakso on 21.-24.10.2021 (syysloma) ja toinen 7.-13.3.2022 (hiihtoloma). Konfirmaatio pääsiäisenä 17.4.2022. Talvileirin johtaa Heikki Holma ja turvallisuusvastaavana on mahdollisesti
Sari Siivola.
Myös kesäryhmällä on kaksi leirijaksoa. Ensimmäinen on 3.-6.1.2022 ja toinen 6.-12.6.2022.
Konfirmaatio juhannuksena 25.6.2022. Leirin johtaa Markus Kallatsa ja turvallisuusvastaavana
on Tarja Volotinen.
Leireillä on mukana ainakin pappi ja nuorisotyönohjaaja sekä tarvittava määrä isosia. Leiriläisiltä
peritään ruokamaksuna 30 € ensimmäisestä leirijaksosta ja 60 € toisesta leirijaksosta. Ruokamaksu peritään käteisenä leireille tultaessa. Ruokamaksulla pyritään kattamaan leirin aikana
kulutetut ja siten kotona säästyneet ruoka- ja hygieniatarvikkeet.
Kaikkiin rippikoulumuotoihin kuuluu seurakuntaelämään osallistumista. Siihen kuuluu kolme jumalanpalvelusta oman pienryhmän kanssa sekä viisi muuta seurakunnan järjestämää tilaisuutta
tai kasuaalitoimitusta.
Rippikoulun voi käydä, vaikka ei kuuluisi kirkkoon. Konfirmaation edellytyksenä on kaste ja seurakunnan jäsenyys.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään, että kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulusuunnitelman 2021-2022
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi rippikoulusuunnitelman 2021-2022
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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111 §
MISSIO 2022
KN 11.10.2021/ § 111
Medialähetysjärjestö IRR-TV on järjestämässä yhteiskristillistä koko maan kattavaa missiota
syksyllä 2022. Missio käsittää neljä osa-aluetta:
- Mediat
o Televisio, radio, printti, netti, SoMe, ulkomainonta valjastetaan kertomaan evankeliumin sanomaa. Kyseessä on monimediakampanja, jossa suomalaisille tunnetut
kasvot nostetaan median kautta esiin. Henkilöt kertovat oman kokemuksensa
siitä, miten he ovat kokeneet evankeliumin voiman elämässään. Mukaan valitaan
eri elämän alueilta tunnettuja henkilöitä, miehiä ja naisia, eri ikäisiä, jotka ovat
valmiita kertomaan kokemuksensa evankeliumin voimasta. Näistä kertomuksista
tehdään erilaisia mainoksia eri viestintävälineisiin. Radio- ja televisiodokumentit
pyritään esittämään eri radio- ja televisiokanavilla, samoin sanoma- ja aikakausilehdissä, internetissä ja sosiaalisessa mediassa.
o Missiokirjat pyritään jakamaan jokaiseen suomalaiseen kotitalouteen postin ja
jakeluyhtiöiden kautta. Kotitalouksia on postin laskelmien mukaan noin 2.5 miljoonaa.
-

Tapahtumat
o Mission aikana seurakunnat voivat hyödyntää mission teemaa omissa tavoittavissa tapahtumissaan. Seurakunnat voivat järjestää myös yhteisiä tapahtumia, kuten konsertteja, ystäväiltoja ja erilaisia teematilaisuuksia, jotka on kohdennettu
tietylle kohderyhmälle.
o Mission tapahtumatyöryhmä suunnittelee 10-12 suurtapahtumaa keskeisiin maakuntakeskuksiin. Näissä tapahtumissa on esillä selkeä evankeliumin julistus, hyvä
musiikki, henkilökohtaisia kertomuksia jne. On tärkeää, että kristityt kutsuvat mission sanoman kanssa kosketuksissa olleita henkilöitä mukaan tilaisuuksiin.

-

Henkilökohtaiset kohtaamiset
o Vuoden 2021 aikana ja vuoden 2022 kevätkaudella seurakunnat varustavat jäsenistöään kertomaan evankeliumin yksinkertaisella ja luontevalla tavalla arjessaan.
Tähän avuksi seurakunnille tarjotaan erilaista varustamista kuten L10T, XEE,
”Evankeliumi arjessa”, ja muita varustamisvälineitä. Jokainen seurakunta voi valita
itselleen sopivan työkalun, pääasia on, että kristityt oppivat kertomaan evankeliumin luontevasti. Mission mediaosuus on kristityille hyödyllinen ja helppokäyttöinen työkalu kertoa evankeliumi ajankohtaisella tavalla.

-

sosiaalinen ulottuvuus
o Mission yhteyteen on suunnitteilla myös avustusohjelma, jolla yhteistyökumppaneina olevat järjestöt ja seurakunnat auttavat elämässään apua tarvitsevia myös
aineellisesti. Sosiaalinen ulottuvuus tarkentuu vielä.

-

rukousverkosto Suomen kansan ja järjestettävän kampanjan onnistumisen puolesta

Alle 3000 jäsenen luterilaisten seurakuntien osallistumiskustannus Missioon on 1500 €.
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Kirkkoherran esitys:
Esitetään, että Tervolan seurakunta osallistuu Missio 2022:een. Kirkkoherra valtuutetaan allekirjoittamaan yhteistyösopimus.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Tervolan seurakunta osallistuu Missio 2022:een ja valtuutti kirkkoherran allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.
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112 §
SEURAKUNNAN EDUSTAJA TERVOLA-NEUVOSTOON
KN 11.10.2021/ § 112
Tervolan kunta pyytää Tervolan seurakuntaa nimeämään edustajan ja varaedustajan Tervolan
kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon.
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Kunnanhallituksen kokouksen 23.8.2021 pöytäkirjasta käy ilmi, että Tervola-neuvoston toimikausi on 2021-2023.
Kirkkoherran esitys
Esitetään, että kirkkoneuvosto nimeää edustajan Tervola-neuvostoon toimikaudeksi 20212023.
Kirkkoneuvoston päätös:
Pertti Keränen esitti, että kirkkoherra Heikki Holma on Tervolan seurakunnan edustaja Tervola-neuvostossa toimikauden 2021. Aatto Ylimartimo kannatti esitystä.
Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra Heikki Holma on Tervolan seurakunnan edustaja Tervola-neuvostossa toimikauden 2021.
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113 §
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN VALINTA KAUDELLE 2022 - 2025
KN 11.10.2021/ § 113
Kirkkoneuvoston on nimettävä työsuojelupäällikkö kaudelle 2022 – 2025, koska työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen toimikaudet päättyvät 31.12.2021. Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinnan suorittavat työntekijät lukuun ottamatta
kirkkoherraa, jota ei voi osallistua valintaan. Työsuojelupäällikön on ohjeistettava työntekijät
työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaaliin ja osoitettava paikka valinnan tekemiselle.
Jäsenet vuoden vaihteessa 2022 alkavalle seuraavalle nelivuotiselle toimikaudelle on valittavan kuluvan vuoden marras – joulukuussa. Taloussihteeri on toiminut työsuojelupäällikkönä
edellisenä kautena.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään, että kirkkoneuvosto nimeää työsuojelupäälliköksi taloussihteeri Jyrki Törmäsen
vuonna 2022 alkavalle seuraavalle nelivuotiselle toimikaudelle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että työsuojelupäällikkönä kaudet 2022-2025 toimii taloussihteeri Jyrki
Törmänen.
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HAUTAUSMAA-ALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS
KN 30.9.2020 / § 79
Hautaustoimilaki 2 luku
3§
Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Hautausmaa voi olla useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän yhteinen.
Vuonna 2019 hautauksista reilu 15 % suoritettiin uurnahautauksina ja tulevaisuudessa on odotettavissa, että uurnien lukumäärä suhteessa arkkuhautauksiin tulee lisääntymään. Seurakunnalle on tullut useita pyyntöjä, että hautausmaalle olisi hyvä saada uurnalehto/sirottelualue.
Samalla on todettu, että vaarallisten puiden poistaminen on avartanut hautausmaanäkymää
jopa liian avoimeksi. Hautausmaan kävelytiet ovat painuneet syvemmälle kuin hautausmaan
maanpinta ja ovat suureksi osaksi pölisevää hiekkaa. Vesilinjastot ovat käyttöikänsä päässä ja
hautausmaan valaistus on puutteellinen.
Edellä mainittuihin lähtökohtiin perustuen E-City Landscape:n maisema-arkkitehti Elina Söderström kävi 17.6.2020 kartoittamassa hautausmaan tilannetta ja esittää kokouksessa kehitysideoita.
Elina Söderström saapui kokoukseen esittelemään suunnitelman johon tutustuttiin myös paikanpäällä hautausmaalla.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy
- muistolehdon ja sirottelualueen rakentamispaikaksi määritetään esityksen
mukaisesti hautausmaan osasto 9.
- Hautausmaasuunnitelman osalta suunnitelmaa tarkennetaan
- kustannusarvio suunnitelmasta seuraavaan kokoukseen
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi
- muistolehdon ja sirottelualueen rakentamispaikaksi määritetään esityksen
mukaisesti hautausmaan osasto 9.
- Hautausmaasuunnitelman osalta suunnitelmaa tarkennetaan
- kustannusarvio suunnitelmasta esitettäväksi seuraavaan kokoukseen
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KN 27.4.2021 / § 53
Muistolehdon suunnittelu on jatkunut viranhaltijatyönä ja pohjana suunnitelmalle on ollut
kuvan 1 symboli, josta on johdettu ympäristöön soveltuva muistomerkki.

Kuva 1, symboli

Kuva 2, ilmakuva
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Muistomerkin materiaali on puu. Hirreksi veistettynä puu sopii kirkkopihaan ja muistomerkin
ympärillä oleva kivetys luo kokonaisuudelle vahvan perustan ympäristöön. Muistomerkille
johtaa siisti kivituhkapolku, joka on tasapainossa muiden hautausmaan kulkukäytävien kanssa.
Muistomerkin muistolaatat kiinnitetään hirsiin säännönmukaisiin kohtiin ja muistolaattojen
hankinnan suorittaa seurakunta. Tällä varmistetaan, että laatat ovat yhdenmukaisia (kuva 3)

Kuva 3, periaatekuva muistomerkistä
Muistomerkin katteeksi kiinnitetään pelti, jonka harjan sisäpuolelle kiinnitetään valot valaisemaan hirren pintaa yläviistosta. Katteen malliksi on kaavailtu harjatyylistä katetta, jolla valon
kuvio saadaan symmetrisesti pintojen molemmille puolille (kuva 4).

Kuva 4, katteen mallit
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Muistomerkin pohja toteutetaan poistamalla routiva maa-aines ja korvaamalle se murskeella.
Pohjalle lisätään tarvittaessa eriste. Kantavan pinnan päälle valetaan betonivalu ja valun
päälle asetetaan sokkelikivi. Sokkelikivet sijoitetaan hirsien päihin ja ristikon keskelle (kuva 5)

Kuva 5, perustus
Investointiosaan on varattu vuodelle 2021 7.500,00 € hautausmaan peruskunnostukseen ja
muistolehdon rakentamiseen. Muistomerkin kokonaisbudjetti on noin 4.000,00 € sisältäen
kivituhkapolun, muistomerkin ja sen perustukset sekä sähkötyöt. Hautausmaan kulkukäytävien uusiminen 3.500,00.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy esitetyn suunnitelman muistolehdon rakentamiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn suunnitelman muistolehdon rakentamiseksi.
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KN 11.10.2021/ § 114
Liite: Hautausmaan käyttösuunnitelma (toimitetaan kokouksessa)
KL 17 luku, 8 §
Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma
Kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja hautausmaan
käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Kirkkojärjestyksessä
säädetään niistä asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa
on määrättävä.
KJ 17 luku, 6 §
Hautausmaakaava on yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan rajat, sen liikenteen järjestelyt,
eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa hauta-alueet sopiviin yksiköihin. Hautausmaakaava laaditaan siten, että hautausmaaksi varattu alue tulee maaston luonne, kauneusnäkökohdat ja seurakunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen käytetyksi tarkoituksenmukaisesti. Kaavaan sisältyy myös hautausmaa-alueen kuivatus- ja vesihuoltosuunnitelma, jätehuollon järjestäminen sekä käytävien, hauta-alueiden ja rakennusten sijainti.
***
Hautausmaan osaston no. 9 käyttösuunnitelma on tehty 1960 luvulla ja se on vihitty käyttöön
osaston no. 8 käyttöönoton yhteydessä. Arkkuhautojen sijainti vanhan kirkon pohjoisseinällä
ei ole järkevää ja tästä syystä arkkuhaudat on vaihdettu uurnahaudoiksi. Uuden osaston läpileikkaavan kulkukäytävän eteläpuoli (vasen) määritellään Tervolan seurakunnan katastrofialueeksi ja pohjoispuoli (oikea) hautausmaan laajennukseksi. Aikaisempi katastrofialue sijaitsee
uudella hautausmaalla, jonka käytöstä on luovuttu vuonna 1895, koska alue todettiin suurelta
osin käyttökelvottomaksi johtuen liiallisesta märkyydestä.
Osastolle no. 9 on suunniteltu uurnalehto sirottelualueella ja sen yhteyteen hirsinen muistomerkki. Muistomerkkiin kiinnitetään sirottelualueelle haudattujen vainajien muistolaattoja
lukuun ottamatta yhtä neljännestä, joka varataan ”Tyhjän sylin” muistopaikaksi, henkilöille,
jotka ovat tavalla tai toisella menettäneet lapsensa tai mahdollisuuden vanhemmuuteen.
Sirottelualue otetaan heti käyttöön mutta arkku- ja uurnahautojen osalta hautauksia suoritetaan osastoille 1-8 niin kauan kuin tilaa riittää.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy liitteenä olevan hautausmaa-alueen käyttösuunnitelman ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää hautausmaa-alueen käyttösuunnitelman kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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115 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
KN 11.10.2021 / § 115
Hautatoimen ohjesääntö 2004
16 § Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta
vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti
katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten
mukaista.
Suoritetaan hautausmaakatselmus uudella- ja vanhalla hautausmaalla heti ennen kokousta.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se toteaa katselmuksen pohjalta toimien olleen riittävät ja
ohjesäännön mukaiset. Lisäksi esitetään, että uudelle hautausmaa-alueelle lisätään opaskylttejä.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto totesi katselmuksen pohjalta toimien olleen riittävät ja ohjesäännön mukaiset. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että uudelle hautausmaa-alueelle lisätään
opaskylttejä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

7/2021

26

116 §
SUORITUSLISÄ 2022
KN 11.10.2021 / § 116

Liite: Suorituslisä

Kirkon virka- ja työehtosopimus, KirVESTES sisältää määräyksen suorituslisästä (26 §). Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle
tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle työntekijälle päättää työnantaja. Koska suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen, sitä ei
ole tarkoitus maksaa kaikille työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus ylittää
työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat. Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän
määrän ja sen kenelle lisää maksetaan.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy suorituslisäkriteerit ajalle 1.11.2021-31.10.2022
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi suorituslisäkriteerit ajalle 1.11.2021-31.10.2022
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117 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
KN 11.10.2021 / § 117
Viranhaltijapäätökset:
kirkkoherra
-päätökset ajalta 01.01.2021 – 26.09.2021, Kipan päätösluettelo
-viranhaltijapäätökset
Taloussihteeri
-päätökset ajalta 01.01.2021 – 26.09.2021, Kipan päätösluettelo
-viranhaltijapäätökset
diakonian viranhaltija Elina Volotisen
-päätökset ajalta 01.01.2021 - 26.09.2021, päätösluettelo
Päätökset esitellään kokouksessa.
Viranhaltijapäätökset voivat sisältää Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto totesi, että esitettyjä viranhaltijapäätöksiä ei siirretä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
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MUUT ASIAT

119 §

ILMOITUSASIAT
Keskusteltiin ison kirkon tulevasta alapohjaremontista.

120 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

28

Ei muita asioita

Taloussihteerin esitys:
Pöytäkirja päätettäneen pitää nähtävillä 12.10.2021 - 19.10.2021 kirkkoherranvirastossa sen
virallisina aukioloaikoina ja nähtävillä olosta on ilmoitus kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
121 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitteenä

122 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:25.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tervolan seurakunta
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
11.10.2021

pykälä 121
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirPerusteet
kollisvalitusta eikä 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
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
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
omainen ja –aika
Tervolan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Kirkkokuja 4
Postiosoite:
95300 Tervola
Sähköposti:
tervola@evl.fi
Pykälät 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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.
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 30 päivää

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Ojakatu 1
90100 Oulu
(08) 3110659

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

30 päivää

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
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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.
Hankintaasian
saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

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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