KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

01/2022

1

Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Kokousaika:
Kokouspaikka:

Maanantaina 23.5.2022 klo 18.00 – 19.20
Seurakuntakeskus, Keminmaa

Päätöksentekijät:

Varsinaiset jäsenet
Paula Aaltonen, varapuheenjohtaja
Ari Aho
Marjo Appelgrén
Jarkko Hannunen, puheenjohtaja
Vesa Inkilä
Irja-Liisa Jääskö
Marja Kaakko
Jukka-Pekka Kerimaa
Virpi Kirkinen
Ritva Lampela
Eeva Lääkkö
Jukka Nikurautio
Marjo Nurmi
Jukka Rainto
Risto Rimpisalo
Maija-Liisa Ruonavaara
Jarmo Saariniemi
Pirkko Saastamoinen
Jukka Viitala
Varajäsenet
Vesa Joutsenvaara

läsnä/poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
poissa
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa

läsnä, §:stä 5 lähtien varsinainen
jäsen

Muut osallistujat:

kirkkoneuvoston pj. Ari Rautakoski
sihteeri Päivi Tervo

läsnä
läsnä

Allekirjoitukset

Jarkko Hannunen, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
vastaavaksi

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua
Keminmaassa 23.5.2022

Jukka-Pekka Kerimaa
Pöytäkirjan nähtävilläolo

Jukka Nikurautio

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä
9. – 23.5.2022 virastoaikana klo 9.00 - 15.00. Pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 24.5.2022 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 24.5.2022

Ari Rautakoski, kirkkoherra
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1
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuusto
onnitteli tammikuussa pyöreitä vuosia täyttänyttä Jarmo Saariniemeä.
2
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus,
jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava,
onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla. KJ 8:5, Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouksesta on postitettu 12.5.2022 kullekin kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenelle
kirjallinen kutsu asialuetteloineen; asiakirjat ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 9. –
23.5.2022
Päätös:
Kirkkovaltuusto totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 § Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään
järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan työjärjestykseksi.
4
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 § Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa
tarkastetaan heti.
Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Jukka-Pekka Kerimaan ja Jukka
Nikuraution. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

__________________/___________________
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5
Eron myöntäminen Irja-Liisa Jääskölle kirkkovaltuuston jäsenyydestä
KN 28.3.2022/33 §
Irja-Liisa Jääskö on 6.2.2022 ilmoittanut, ettei ole enää Keminmaan seurakunnan
jäsen. Näin ollen hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa toimia kirkkovaltuuston
jäsenenä.
KJ 7:2,1
Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun
3 §:n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka
jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Irja-Liisa Jääskön
menettäneen vaalikelpoisuutensa ja kutsuu ehdokaslista I seuraavan varajäsenen Vesa
Joutsenvaaran kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi
2022.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 23.5.2022/5 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

__________________/___________________
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Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
KN 28.3.2022/30 §
Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan noudattaen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen
15 luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KL 22 luku 2 § kohta 7
c). Seurakuntatalouden kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen
sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Seurakunnan ja seurakuntayhtymän
toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän
taloudenhoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan seurakuntatalouden tilinpäätös on
laadittava tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittaa kirkkoneuvosto sekä taloudesta vastaava viranhaltija.
Tämän jälkeen tilinpäätös on viipymättä annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa
yhteydessä kirkkoneuvoston on annettava esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä
tasapainottamisesta. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta,
tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on
ilmoitettava liitetiedoissa.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta,
sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista
toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa
tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on
oltava luettelo (mahdollisista) tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.
Kirkkohallitus on antanut 2021 päivitetyn ohjeistuksen ja kaavan
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimiseen. Seurakuntatalouden tilinpäätös
erillisenä taseyksikkönä hoidettuine rahastoineen (esim. hautainhoitorahasto)
muodostaa yhden tilinpäätöksen. Uutena asiana toimintakertomuksessa on hallinnon,
toiminnan ja talouden tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittareiden valossa.
Tilinpäätös 2021 on Keminmaan seurakunnassa laadittu pääsääntöisesti uutta
ohjeistusta noudattaen.
Keminmaan seurakunnan 2021 tilikauden tulos on positiivinen 344.601,34 €.
Positiivisesta tuloksesta on tehty 200.000 € investointivaraus. Investointivarauksen
jälkeen tilikauden tulos on 144.601,34 € ylijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2021
vahvistettiin alijäämäisenä 13.862 €. Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2021 on
6.475,87 € ylijäämäinen. Hautainhoitorahaston talousarvio 2021 vahvistettiin 400 €
ylijäämäisenä.
Oheismateriaalina on Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

__________________/___________________
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden tuloksesta tehdään 200.000
€ investointivaraus Uuden kirkon osittaista restaurointia ja muutosta varten.
Investointivarauksen jälkeen tilikausi 2021 on 144.601,34 ylijäämäinen.
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätös
esitetään tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto antaa talouspäällikö lle ja kirkkoherralle oikeuden tehdä teknisiä
muutoksia Tilinpäätöksen ja toimintakertomukseen.
Päätös:
Ennen päätöksen tekoa talouspäällikkö muutti päätösesitystä kirkkovaltuustolle
menevän esityksen osalta:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1. että tilikauden tuloksesta tehdään 200.000 € investointivaraus Uuden kirkon
osittaista restaurointia ja muutosta varten. Investointivarauksen jälkeen tilikausi
2021 on 144.601,34 ylijäämäinen.
2. että kirkkovaltuusto hyväksyy pääluokkatason Hautaustoimi työalakatteen
ylittymisen 14.352,43 €.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen ja allekirjoitti vuoden 2021 tilinpäätöksen.
Todettiin myös, että kokoukseen etäyhteydellä osallistuvat voivat käydä
allekirjoittamassa tilinpäätöksen taloustoimistossa.
KV 23.5.2022/6 §
Oheismateriaalina on Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti
1. että tilikauden tuloksesta tehdään 200.000 € investointivaraus Uuden kirkon
osittaista restaurointia ja muutosta varten. Investointivarauksen jälkeen tilikausi
2021 on 144.601,34 ylijäämäinen.
2. pääluokkatason Hautaustoimi työalakatteen ylityksen 14.352,43 €.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
päätti siirtää ylijäämän 144.601,34 € edellisten vuosien yli-/alijäämä -tilille.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että hautainhoitorahaston vuoden 2021
tilinpäätöksen ylijäämä 6.475,87 € siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämä -tilille.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

__________________/___________________
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7
Tilintarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
KN 9.5.2022/44 §

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

__________________/___________________
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen 2021 kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 23.5.2022/7 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti tilintarkastuskertomuksen ja päätti
yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

__________________/___________________
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Tuloveroprosentti 2023
KN 9.5.2022/45 §
Kirkkolaki 15. luku 2 §
Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon
tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista
säädetään erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi
tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää vapautuksen
kirkollisverosta siten kuin siitä erikseen lailla säädetään.
Verotulojen kehitys
2012
Kirkollisvero

1342265

Yhteisövero

118505

2013

2015

2016

1400789 1540600 1531060

1511776

125695

2014

136799

138975

Valtion
rahoitus
Yhteensä

Tulovero %

1460770

1,25

1526484 1677399 1670035

1,25

1,4

1,4

2017

2019

2020

2021 Arvio
2022

1485669 1474237 1466458 1467174 1532044 1468000

20108

-676,42

165612

163562

1697496

2018

161687

158004

157380

157896

1648555 1635924 1624462 1624554 1689940 1626000

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Verotuloja on kertynyt kuluneena vuonna tammi-huhtikuussa 587 458 €, mikä on n.
40 % talousarviosta (ajankulun mukainen n. 33 %). Verotuloissa ollaan siten tässä
vaiheessa vähän edellä talousarviosta. Elokuusta lähtien loppuvuoden verotilityksiä
pienentää 2021 verovuoden veronpalautusten maksaminen. Vuoden 2022 talousarvion
verotuloarvio on hyvin varovainen, mutta on silti epävarmaa, saadaanko se
täyttymään.
Lähivuosien ennusteiden mukaan verotulot tulisivat vielä hiukan kasvamaan. Tiedossa
ei ole ainakaan jyrkkää laskua vuoteen 2025 mennessä. Koronapandemialla ei ole
ollut näkyvää vaikutusta verotuloihin. Seurakunnan jäsenmäärä kuitenkin jatkaa
laskuaan. Ennusteiden mukaan jäsenmäärä painuu alle 6000 jo vuonna 2023. Se tulee
väistämättä vaikuttamaan verotuloihin.
Seurakunnan on vuoden 2023 tuloveroprosentista päättäessään otettava huomioon
sote-uudistuksen vaikutus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu
siirtyy 1.1.2023 alkaen 195 kunnalta/kuntayhtymältä 21 hyvinvointialueelle +
Helsingin kaupungille. Pelastuslaitosten (nyk. 22) tehtävät siirtyvät myös
hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistus vaikuttaa myös verotukseen. Verotuksen

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

158000

__________________/___________________
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painopisteen siirtyessä kunnilta valtiolle myös tuloverosta tehtävät vähennykset
kohdistuvat jatkossa nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän
kunnallis- ja kirkollisveroon. Ilman toimenpiteitä kirkollisveron tuoton arvioidaan
kasvavan noin 50 milj. euroa. Tämä tarkoittaa, että kirkko saisi näin verouudistuksen
myötä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti kirkollisveronmaksajien verotaakka
kasvaisi.
Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan keskimääräinen alentamistarve on koko
kirkon tasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä. Kirkollisveroprosenttien alentamistarve
vaihtelee kuitenkin seurakunnittain johtuen erilaisista veropohjista. Koska
kirkollisvero määrätään Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan 0,05 prosenttiyksikön
tarkkuudella, pienin mahdollinen veroprosentin alentaminen on 0,05
prosenttiyksikköä. Seurakuntatalouksissa, joissa alentamistarve on vähemmän kuin
0,05 prosenttiyksikköä, kirkollisvero tulee todennäköisesti hieman kiristymään soteuudistuksen yhteydessä.
Valtiovarainministeriö pyytää Seurakuntatalouksia huomioimaan kirkollisveron
alentamistarve talousarvovalmistelussaan ja päättäessään vuoden 2023
kirkollisveroprosentistaan. Kirkollisveron alentaminen jätetään seurakuntien
vapaaehtoisesti tehtäväksi.
Painelaskelma 2023 kirkollisveron alentamistarpeesta.
Seurakunta

Keminmaa

kirkollisvero.pros

1,4

kirkollisvero.nyky

1 539 149

kirkollisvero.sote

1 650 876

kirkollisvero.muutos€
kirkollisvero.muutos%

73 276
4,6

alentamispaine

0,06

alentamispaine.pyör

0,05

uusi kirkollisvero €
uusi.kirkollisvero.muutos€
uusi.kirkollisvero.muutos%

1 593 415
14 261
0,9

Vaikka sote-uudistuksen mukanaan tuoma n. 73 000 €:n verotulojen kasvu tulisikin
tarpeeseen ja helpottaisi tulevien vuosien talousarvion laadinnassa, seurakuntien on
tässä vaiheessa kannettava oma vastuunsa. Kirkkoon kuuluvien verotaakka ei
ainakaan seurakuntien toimesta pitäisi sote-uudistuksen myötä kasvaa. Seurakunnan
verotulot eivät suositellun veroprosentin alentamisen (0,05 %) myötä laskisi. Pientä
nousuakin saattaisi tulla, koska laskelman mukainen alentamispaine on 0,06 %.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

__________________/___________________
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2023
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,35.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 23.5.2022/8 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

__________________/___________________
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9
Vuoden 2022 seurakuntavaalien äänestysalueet
KN 28.3.2022/31 §
Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi
äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä
äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää.
Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena
vaalipäivänä, tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan
äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään
äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan
yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta
asetetaan, jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa
oleviin jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä jäseniä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2022 seurakuntavaaleissa
seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 23.5.2022/9 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
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Seurakuntavaalien 2022 vaalilautakunnan asettaminen
KN 28.3.2022/32 §
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii
vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto.
(KL 23:19) Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä
vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole
henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee
varajäseniä olla vähintään viisi.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä kuin laissa
edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa
vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan
kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan
nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
1. Vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä
2. Vaalilautakuntaan tarpeellisen määrän varajäseniä ja asettaa ne siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenen sijaan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 23.5.2022/10 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti seurakuntavaalien vaalilautakunnan
1. puheenjohtajaksi Sakari Lepojärven ja muiksi varsinaisiksi jäseniksi Leena
Varosen, Jorma Tervon, Tauno Vähäsarjan ja Ulla Selkälän.
2. varajäseniksi Sinikka Kaakkuriniemen, Tuula Eilitän, Aila-Kaija Hjulbergin, Teija
Kylmän, Markku Pussisen ja Petteri Knuutin, tässä järjestyksessä.
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Suositussopimus toimituspalkkioista
KN 9.5.2022/46 §
1 § Soveltamisala
1 mom. Suosituksen tarkoitus
Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry
suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota tämän suositussopimuksen mukaisesti tässä
sopimuksessa sanotuista toimituksista ja tehtävistä.
Soveltamisohje: Sopijaosapuolet ovat määritelleet tässä sopimuksessa palkkiot toimituksiin ja tehtäviin,
joita on vakiintuneesti hoidettu toimituspalkkioperusteisesti. Seurakunta voi tämän suosituksen
hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkion myös sellaista toimitusta tai tehtävää varten, jota ei ole
suosituksessa mainittu, mutta jota on seurakunnassa totuttu toimituspalkkioperusteisesti hoitamaan.
2 mom. Suosituksen soveltaminen pappeihin ja kanttoreihin
Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5 luvun mukaiseen
pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen
9.2.2010 antaman päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään
kanttorinvirkaan.
Soveltamisohje: Tätä suositussopimusta ei sovelleta toimituksen tai tehtävän suorittajaan, jolla ei ole
momentissa määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia varten seurakunta voi
tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkiot, jotka ovat sopimuksen palkkioita
alempia. Papin tehtävistä suuri osa on kuitenkin sellaisia, joita voi suorittaa vain pappisvirkaan vihitty.
3 mom. Suosituksen soveltaminen lehtoreihin
Mitä tässä sopimuksessa on sanottu papista, koskee soveltuvin osin myös lehtoria.
2 § Toimituspalkkion maksamisen edellytykset ja yleiset periaatteet
1 mom. Ulkopuolisen työvoiman tarve
Toimituspalkkiota maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen
seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai
tehtävää suorittamasta ja kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta
toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa.
Soveltamisohje: Jos toimituksen tai tehtävän suorittaminen on perustunut yksinomaan yksityisen
seurakuntalaisen pyyntöön, seurakunta ei maksa palkkiota eikä toimituksen suorittaja saa periä sitä
myöskään seurakuntalaiselta (KJ 2:26). Toimituksia voidaan suorittaa myös vastavuoroisuuden
periaatetta noudattaen ilman palkkiota. Toimituspalkkiota ei voida maksaa kristillisen tai muun
järjestön kirkkopyhän johdosta toimitusta tai tehtävää hoitavalle, joka saa siitä palkkaa omalta
työnantajaltaan. Toimituspalkkiolla korvattavan toimituksen tai tehtävän suorittamista koskevista
järjestelyistä on hyvä sopia kirjallisesti.
2 mom. Palkkion maksaminen seurakunnan omalle henkilöstölle Toimituspalkkiota ei voida maksaa
seurakunnan omalle henkilöstölle lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:
1) viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään
2) osa-aikainen viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä ja sen lisäksi suorittaa pyydetyn
toimituksen.
3 mom. Palkkion maksaminen toisen seurakunnan henkilöstölle
Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja on muun seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija,
toimituspalkkio maksetaan edellyttäen, että toimitus tai tehtävä suoritetaan viranhaltijan vapaapäivänä
ja että viranhaltijalla on esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen.
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Soveltamisohje:
Momentissa tarkoitetun toimituksen tai tehtävän suorittajalla on oltava esimiehensä lupa, kun hän sopii
omiin virkatehtäviinsä kuulumattomien tehtävien hoitamisesta toimituspalkkioperusteisesti toisessa
seurakunnassa, koska palkkio kattaa myös toimitukseen tai tehtävään valmistautumisen, johon
toimituksen suorittaja ei voi ilman esimiehensä suostumusta käyttää työpäiviään. Toimituksen
suorittajan on toimituksesta tai tehtävästä ja siihen valmistautumisesta huolimatta hoidettava aina omat
virkatehtävänsä. Niistä ei voi kieltäytyä toimituksen tai tehtävän ja siihen valmistautumisen vuoksi.
4 mom. Toimituksen sisältämät tehtävät
Toimitusten hinnoittelu kattaa toimituksen valmistelun mahdollisine etukäteiskeskusteluineen ja
harjoituksineen, itse toimituksen sekä mahdollisen toimituksen jälkeiseen juhlaan osallistumisen.
3 § Toimituspalkkio ja sen määräytyminen
1 mom.
Palkkio seurakunnan palveluksessa olevalle Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja on seurakunnan tai
seurakuntayhtymän palveluksessa, toimituspalkkiota maksetaan liitteen 1 mukaisesti, lukuun ottamatta
2 §:n 2 momentissa sanottuja poikkeuksia, joihin sovelletaan liitettä 2.
Soveltamisohje:
Edellä 2 §:n 2 momentissa sanotuissa poikkeustapauksissa seurakunnan virkavapaalla olevan tai osaaikaisen viranhaltijan/työntekijän katsotaan rinnastuvan sellaiseen toimituksen suorittajaan, joka ei ole
seurakunnan palveluksessa. Tämän vuoksi heihin sovelletaan liitettä 2. Sama koskee myös muun
seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa olevaa, joka on virkavapaalla tai osa-aikainen 2 § 2
momentin mukaisesti.
2 mom. Palkkio muulle kuin seurakunnan palveluksessa olevalle
Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja ei ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa,
toimituspalkkiota maksetaan liitteen 2 mukaisesti.
Soveltamisohje 1–2 mom.:
Toimituspalkkiohinnoittelu on kaksiosainen (liitteet 1 ja 2). Toista niistä eli liitettä 1 sovelletaan silloin,
kun toimituksen suorittajalla on voimassa oleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan
kuin siihen, jossa toimitus tai tehtävä suoritetaan. Kirkkotyönantajia ovat seurakunnat,
seurakuntayhtymät, tuomiokapitulit ja Kirkkohallitus. Toista eli liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen
suorittajalla ei ole voimassa olevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai
koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. Seurakunta ei voi maksaa toimituspalkkiota omalle
henkilöstölleen muissa kuin 2 §:n 2 momentin mukaisissa poikkeustapauksissa.
4 § Matkakustannukset
Toimituksen suorittajalle voidaan korvata kohtuulliset matkakustannukset. Korvauksen suuruus
määräytyy ja se maksetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia
koskevien määräysten mukaan.
5 § Lasku
Toimituspalkkio ja mahdollinen korvaus matkakustannuksista maksetaan kirjallisen laskun perusteella.
Lasku on esitettävä seurakunnalle kahden kuukauden kuluessa toimituksen suorittamisesta.
6 § Voimassaolo
1 mom.
Tämä suositus on voimassa 1.3.2022 lukien. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden
molemminpuolisin irtisanomisajoin siten, että se voidaan irtisanoa päättymään vain kalenterivuoden
viimeisenä päivänä. Jos sopimus on irtisanottu kesäkuun 30 päivän jälkeen, se on voimassa koko
seuraavan kalenterivuoden. 2 mom. Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston ja seurakuntayhtymää
yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä.
Helsingissä 7.3.2022 KIRKON TYÖMARKKINALAITOS, JULKISALAN KOULUTETTUJEN
NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY JA KIRKON ALAT RY
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LIITE 1. Toimituspalkkiot seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleville. (Huom.
Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle lukuun ottamatta 2 §:n 2
momentissa sanottuja poikkeuksia; tällöin sovelletaan liitteen 2 mukaisia palkkioita).

Toimituspalkkio papin tehtävistä:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu
• jonka toimittaa yksi pappi
126 €
• jonka toimittaa kaksi tai useampia pappeja1
1) kun liturgi saarnaa
• liturgi
96 €
• avustava pappi
42 €
2) kun liturgi ei saarnaa
• liturgia
50 €
• saarna
87 €
Muu jumalanpalvelus2
Kaste
Avioliittoon vihkiminen
Hautaan siunaaminen
• ja muistotilaisuus
Rippikoulutunti
• kaksoistunti

87 €
74 €
74 €
74 €
105 €
53 €
79 €

yhteensä enintään 252 euroa vuorokaudessa.
Toimituspalkkio kanttorin tehtävistä:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu 105 €
Muu jumalanpalvelus2
87 €
Kaste
74 €
Avioliittoon vihkiminen
74 €
Hautaan siunaaminen
74 €
• ja muistotilaisuus
105 €
Rippikoulutunti
53 €
• kaksoistunti
79 €
Kuoro- tai orkesteriharjoitus, 1 tunti
53 €
• seuraavat tunnit kukin
26 €
yhteensä enintään 231 euroa vuorokaudessa.
LIITE 2. Toimituspalkkiot niille, jotka eivät ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa.
(Huom. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle lukuun ottamatta 2 §:n 2
momentissa sanottuja poikkeuksia).
Toimituspalkkio papin tehtävistä:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu
• jonka toimittaa yksi pappi
189 €
• jonka toimittaa kaksi tai useampia pappeja1
1) kun liturgi saarnaa
• liturgi
144 €
• avustava pappi
63 €
2) kun liturgi ei saarnaa
• liturgia
76 €
• saarna
131 €
Muu jumalanpalvelus2
131 €
Kaste
116 €
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Avioliittoon vihkiminen
116 €
Hautaan siunaaminen
116 €
• ja muistotilaisuus
152 €
Rippikoulutunti
79 €
• kaksoistunti
116 €
Toimituspalkkio kanttorin tehtävistä:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu 158 €
Muu jumalanpalvelus2
131 €
Kaste
116 €
Avioliittoon vihkiminen
116 €
Hautaan siunaaminen
116 €
• ja muistotilaisuus
152 €
Rippikoulutunti
79 €
• kaksoistunti
116 €
Kuoro- tai orkesteriharjoitus, 1 tunti
79 €
• seuraavat tunnit kukin
37 €

Edellinen suositussopimus toimituspalkkioista on ollut voimassa vuodesta 2014
lähtien. Toimituspalkkioita koskevan suosituksen euromääriä on korotettu 5 %.
Muutoin suositus on entinen. Suosituksen mukaiset uudet taksat tulevat voimaan, kun
seurakunnan valtuusto on ne hyväksynyt käyttöön.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvostoto esittää suositussopimuksen toimituspalkkioista kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi. Epäpätevälle kanttorille maksetaan palkkio 15 %:lla vähennettynä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 23.5.2022/11 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
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12
Vainajien säilytystilan peruskorjaus ja lisätalousarvio investointeihin 2022
KN 9.5.2022/51 §
Investointien suunnitelmavuodelle 2023 on kirjattu vainajien säilytystilan remontti,
50.000 €. Käsitellessään talousarviota 2022 kirkkovaltuustossa keskusteltiin, voisiko
remontin toteuttaa jo aikaisemmin. Asia on noussut vielä akuutimmaksi, koska
vainajien säilytystilassa on ollut koko talven ongelmia säilytystilan riittävyyden
suhteen. Seurakunta on joutunut jopa vuokraamaan kylmäkontin tilapäiseen
säilytykseen.
Tarkoituksena olisi avartaa tilaa, parantaa valaistusta, maalata seinät ja lattia, hankkia
lisää kylmäkaappeja. Tavoitteena on siis avarampi, siistimpi ja valoisampi tila, johon
sopii enemmän kylmäkaappeja.
Talouspäällikön ja kirkkoherran pyynnöstä Insinööritoimisto Rak-Tor on laatinut
alustavat suunnitelmat tilan peruskorjaamiseksi.
Nykyinen pohjakuva:
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Alustavan suunnitelman mukainen pohjakuva:

Suunnitelmassa kaikki väliseinät puretaan ja myös nykyinen terassi otetaan sisätilaksi.
Tämä tarkoittaa vähän uuden ulkoseinän rakentamista ja ovien uusimista. Oveksi on
tarkoitus vaihtaa nosto-ovi ja vieressä on käyntiovi. Laajennusta tulisi 12 m2.
Tarkempaa työsuunnitelmaa ja kustannuslaskelmaa ei ole vielä tehty. Suunnittelijan
alustavan arvion mukaan kustannukset ovat n. 60.000 €. Kustannuksista n. ½ vie
kahden uuden kylmäkaapin hankinta vaadittavine asennustöineen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. Hyväksyä alustavan suunnitelman mukaisen peruskorjauksen Vainajien
säilytystilaan. Asiaan palataan, jos kirkkovaltuusto myöntää korjausta varten
määräraha.
2. esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2022 talousarvion investointiosaan lisätään
määräraha 60.000 € vainajien säilytystilan peruskorjaukseen.
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Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KV 23.5.2022/12 §
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2022 talousarvion investointiosaan
lisättäväksi 60.000 €:n määrärahan vainajien säilytystilan peruskorjaukseen.

13
Muut valtuutettujen esille ottamat asiat ja aloitteet
Ei ollut muita asioita eikä aloitteita.
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Valitusosoitus
1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa
hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista.
2. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
– 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
– 150 000 € (rakennusurakat);
– 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
– 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
– 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
3. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

2 HANKINTAOIKAISU
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen
voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu
toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite: Keminmaan seurakunta
Postiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Sähköposti: keminmaa@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää
postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
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– 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, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

3 VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Virka-aika: klo 8.00 – 16.50
Posti-osoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Ojakatu 1, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Telekopio: 08-3110659
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli©evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

__________________/___________________
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b) Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain
130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun
tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään
viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen
viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön
yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai
tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että
hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia
voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja yhteystiedot
– postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– vaatimuksen perustelut
– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.
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Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei
lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa
on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos
hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa
euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 20, 21

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
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Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Virka-aika: klo 8.00 – 16.50
Posti-osoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 6
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Ojakatu 1, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Telekopio: 08-3110659
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli©evl.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

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

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– 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.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) 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 yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä
muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

__________________/___________________

