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Aika

tiistai 23.4.2013 klo 18.00–18.30

Paikka

Vantaan seurakuntayhtymän viraston auditorio
Unikkotie 5 A, 01300 Vantaa

Osallistujat

Yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntavaaleissa valituista 50 jäsenestä seuraavat 43:
Hakunilan seurakunta
Araneva Jari
Eklund Tarja
Hokkanen Sanni
Hynninen Auli
Kihlström Anneli
Nieminen Taru
Puolakka Teuvo

Hytönen Eeva

Hämeenkylän seurakunta
Karhunen Anneli
Mustonen Hanna
Rantasalo Joona
Suonperä Kaarina
Virkkala Tapio

poissa

Korson seurakunta
Kiviranta Martti
Lehto Leena
Luodeslampi Juha
Norvanto Jukka
Puoskari Pentti
Rämö Eve
Tammi Visa

Kaurala Marjatta

poissa

Rekolan seurakunta
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Eriksson Soile
Harju Eija
Kunnas Jonne
Peltokorpi Mauno
Rokkanen Sakari

Rantala Erkki
poissa

Tikkurilan seurakunta
Huuskonen Miikka
Jääskeläinen Markku J.
Korhonen Johanna
Kuusela Minna
Lappalainen Annika
Lehmuskallio Paula
Loikkanen Eva
Mansikka Kari

poissa
poissa
poissa
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Mattila Marja
Mölsä Aulis
Tepora Elisabet
Weckman Markku
Virta Liisa
Vantaankosken seurakunta
Ahlroth Riitta
Balac Ansu
Haapiainen Timo-Matti
Hako Jukka
Huvila Raimo
Jakonen Johanna
Koivula Hanna
Sippola Matti
Sollamo Matti
Taipale Mirja

poissa

Vanda svenska
Aura Per-Erik
Eklöf Jan-Erik

saapui klo 18.21

Kirkkoherrat
Fagerudd Martin
Matikainen Mikko
Nevala Jukka
Pöntinen Hannu
Ropponen Juha (vt.)
Silvast Janne
Tuominen Hans

saapui klo 18.10

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet
Seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat
Juusela Pauli
Launonen Emilia
Salmi Pontus
Savioja Anita
Sillanpää Minna
Turunen Sari
Tuohimäki Juha
Venho Juha

päätoimittaja-viestintäjohtaja
rekisteripäällikkö
yhteisen seurakuntatyön johtaja
lakimies
henkilöstöpäällikkö
kiinteistöjohtaja
yhtymän johtajaa
talouspäällikkö

Puheenjohtaja
Sihteeri

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
lakimies Anita Savioja

poissa
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

23 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 8.4.2013 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 15.4.2013 alkaen.

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

24 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Ansu Balac ja Jan-Erik Eklöf.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sanni Hokkanen ja Eija
Harju.

25 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito

Esitys

Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 30.4.2013 klo 12.00 Vantaan
seurakuntayhtymän virastossa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja
seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 2.5.–3.6.2013. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 8.4.–13.5.2013 samoilla ilmoitustauluilla olleella ilmoituksella.

Päätös

26 §

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Jokivarren seurakuntatalon purkaminen

Ykn 6.3.2013

Seurakuntayhtymä omistaa Nikinmäen kaupunginosassa osoitteessa Kimalaisenkuja 1 sijaitsevan kiinteistön 86-115-1, jolla sijaitsee käytöstä poistettu
215 m2 suuruinen Jokivarren seurakuntatalo (Jokivarren seurakuntakeskus).
Rakennus on rakennettu vuonna 1953 alkujaan puutyöverstaskäyttöön. Seurakuntayhtymä on hankkinut kiinteistön omistukseensa vuonna 1966, ja rakennusta on laajennettu 1970-luvun lopulla nykyisiin mittoihinsa.
Vuosituhannen alussa rakennuksen käytöstä luovuttiin sisäilmaongelmien
vuoksi ja toiminta siirrettiin väliaikaisiin tiloihin. Koska rakennuksen erittäin
huonon kunnon vuoksi peruskorjaus ei ollut järkevää, vuonna 2001 laadittiin
hankesuunnitelma uuden toimitilan rakentamiseksi. Seurakunnan toiminta
voitiin siirtää väistötiloista Nikinmäen seurakuntataloon sen valmistuttua
vuonna 2003.
Vuonna 1983 havaittiin Nikinmäen alueella laaja pohjaveden saastuminen,
jonka aiheuttajaksi epäiltiin Jokivarren seurakuntatalon naapuritontilla sijainnutta yritystä, joka sittemmin on lopettanut toimintansa. Pohjavedestä löytyi
trikloorietaani-nimistä liuotinmyrkkyä, jota kyseisessä yrityksessä käytettiin
vuosittain noin 800 litraa maalattavien pintojen puhdistukseen. Valmistelijan
käytössä olleesta aineistosta ei käynyt selville, nostettiinko ympäristöviranomaisten toimesta yritystä kohtaan syyte ympäristörikoksesta. Seurakuntayhtymä ei kuitenkaan ollut osallisena mahdollisessa oikeusprosessissa.
Seurakunnan toiminnan päättymisen jälkeen käynnistettiin toimenpiteet Jokivarren kiinteistöstä luopumiseksi, ja tarjouskilpailun perusteella yhteinen kirkkovaltuusto päätti 8.11.2005 pidetyssä kokouksessa myydä tontin rakennuksineen Consrak Oy:lle. Ennen varsinaisen kaupan toteutumista ostajaehdokas teetti alueelle rakennettavuusselvityksen, jossa todettiin, että pohjavedessä oleva trikloorietaani aiheuttaa uuden rakennuksen käyttäjille vain pienen riskin, joka on teknisesti hallittavissa. Tehdystä selvityksestä huolimatta
ostaja ei halunnut toteuttaa kauppaa, joten tontti jäi edelleenkin seurakuntien
omistukseen. Peruuntuneen kaupan jälkeen tonttia on yritetty myydä yhdessä
kaupungin omistuksessa olevan naapuritontin kanssa, mutta toistaiseksi tuloksetta.
Alueen pohjavettä on seurattu kaupungin omistamalla, seurakunnan tonttiin
rajoittuvalla tontilla vuoteen 2006 saakka, jolloin on todettu, että pohjaveden
liuotinpitoisuudet ovat sen verran alhaisia, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.
Vuonna 2006 tehtiin tontilla myös maaperätutkimus, jonka perusteella kahdessa tutkimuspisteessä havaittiin lievästi pilaantunutta maa-ainesta, joka
edellyttää jatkorakentamishetkellä maaperän puhdistustarpeet. Muilta osin
näytteet olivat puhtaita, ja on oletettavaa, että myös seurakunnan tontin maaperä on puhdas, joskin tontin jatkokäyttö edellyttää asian tarkempaa tutkimista ja mahdollisia puhdistustoimenpiteitä. Koska saastumisen aiheuttanutta
yritystä ei ole enää olemassa, jäävät mahdolliset puhdistustoimenpiteet
maanomistajan kustannettavaksi.
Jokivarren seurakuntatalon jäätyä tyhjilleen rakennuksessa syttyi vuonna
2003 lasten leikeistä tulipalo, joka saatiin sammutettua. Rakennusta ei kuitenkaan korjattu tulipalon jälkeen. Rakennukseen pääsy on pyritty estämään
tukkimalla ovi- ja ikkuna-aukot sekä poistamalla katolle johtavat tikkaat. Koska rakennuksen välittömässä läheisyydessä ei ole muita rakennuksia, se voi
houkutella paikalle nuorisoa, jolle huonokuntoinen rakennus voi olla hengenvaaraksi. Tästä syystä rakennusta esitetään purettavaksi viipymättä.
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Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 11.2.2013 ja päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle Jokivarren seurakuntatalon purkamista välittömästi. (ST)

Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1. Jokivarren seurakuntatalo puretaan
2. rakennuksen purkamisen jälkeen toimenpiteitä kiinteistöstä luopumiseksi
jatketaan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että
1. Jokivarren seurakuntatalo puretaan
2. rakennuksen purkamisen jälkeen toimenpiteitä kiinteistöstä luopumiseksi
jatketaan.
Päätös

28 §

Esitys hyväksyttiin.

Päiväkummun kiinteistökehityshankkeen tilannekatsaus

Ykn 27.3.2013

Päiväkummun kaupunginosassa sijaitsee Rekolan seurakunnan käytössä
oleva Päiväkummun seurakuntatalo. Tila on rakennettu kahdessa vaiheessa:
ensimmäinen parakkityyppinen rakennus, jossa sijaitsevat lasten tilat, wc-tilat
ja keittiö, on valmistunut vuonna 1969, ja vanhaan rakennukseen liitetty seurakuntasalin sisältävä laajennusosa vuonna 1987. Kiinteistön huoneistoala on
245 m² ja tilavuus 1010 m³. Rakennus sijaitsee lahjoituksena saadulla
1647 m2:n suuruisella tontilla, jolla on rakennusoikeutta 500 m2 ja kaavamerkintä YK (kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue).
Vuonna 2004, työntekijöiden oireilujen pohjalta, tehtiin kiinteistössä laajat
sisäilmatutkimukset sekä terveysviranomaisen ja työsuojelupiirin tarkastukset. Selvitysten ja tarkastusten perusteella todettiin kiinteistön sisältävän runsaasti virheitä ja puutteita, jotka aiheuttavat kiinteistön sisäilmaongelmat. Ongelmina olivat mm. vanhan rakennuksen alle jätetyt rakennusjätteet sekä rakennukseen päin johtavat maanpinnan kaadot.
Korjaustoimenpiteinä alapohjan ryömintätila alipaineistettiin, ilmastointikanavat nuohottiin ja ilmastointi säädettiin siten, että korvausilma otetaan ulkoa
eikä sisäilmaa kierrätetä. Samalla tiedostettiin, että tehdyt korjaustoimenpiteet on tehty tilapäisiksi, eivätkä ne mahdollista tilojen turvallisuutta kymmeniksi vuosiksi. Korjausten jälkeen tehtiinkin päätös siitä, että tilat voidaan ottaa käyttöön aina vuodeksi kerrallaan, ja toiminnan aikana on seurattava
sisäilman laatua säännöllisesti. Sisäilman seurantatutkimuksia on tehty vuosittain, ja tilojen käyttöä on voitu jatkaa koska tutkimustulokset ovat olleet normaaleja.
Vuonna 2004 käynnistettiin hankesuunnittelu seurakuntatalon kunnostamiseksi tai vaihtoehtoisesti uuden seurakuntatalon rakentamiseksi. Uuden seurakuntatalon rakentamisen hankesuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2005.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

2/2013
22–36 §

7 (19)

23.4.2013
Hankkeen laajuus oli noin 470 m2, kustannusarvio noin 2 miljoonaa euroa ja
toteutusvuosiksi oli kaavailtu vuosia 2008–2009. Tammikuussa 2009 yhteinen
kirkkovaltuusto hyväksyi ohjeellisena päivitetyn hankesuunnitelman jossa
hankkeen kustannuksiksi oli arvioitu 2,4 miljoonaa euroa. Rakentamisajankohdan tavoitteeksi päätettiin tässä vaiheessa vuosi 2010. Huhtikuussa 2009
Päiväkummun seurakuntatalo kuitenkin poistettiin investointiohjelmasta.
Talouden linjausten myötä päädyttiin tilanteeseen, jossa sekä uuden seurakuntatalon rakentaminen että laajan peruskorjauksen toteuttaminen näyttivät
mahdottomilta. Tästä syystä vuoden 2011 talousarvion yhteydessä käsiteltyyn pidemmän ajan investointiohjelmaan ei enää sisällytetty Päiväkummun
seurakuntatalon uudisrakentamista, vaan hanke korvattiin kiinteistökehityshankkeella, jossa tarkoituksena on löytää yhteistyökumppani toteuttamaan
tontille palvelutalo tai muu vastaava tila, jonka yhteyteen voidaan toteuttaa
riittävät kerhotilat seurakunnan toiminnalle. Kesäkuussa 2011 yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Päiväkummun seurakuntatalon kiinteistökehityshankkeen jatkovalmistelun edellä mainitulta pohjalta.
Hankkeen jatkoa valmisteltiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Tarkoituksena oli rakentaa tontille Vantaan vuokra-asuntojen (VAV) toimesta
seurakunnan toimitilat sekä kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. Tässä
vaiheessa seurakuntien kokonaistilatarpeeksi arvioitiin noin 235 m2 ja rakennuskustannuksiksi 1 miljoona euroa (noin 4 200 €/hym2).
Vuoden 2012 lopulla kävi kuitenkin ilmi, että yhteisomistuksellisen kiinteistöyhtiön muodostaminen VAVin kanssa ei ole mahdollista, joten seurakuntayhtymä käynnisti Vantaan kaupungin suostumuksella toimenpiteet uuden yhteistyökumppanin löytämiseksi. Tällä hetkellä hanketta viedään eteenpäin
Rinnekotisäätiön kanssa. Tarkoituksena on edelleenkin rakentaa tontille vammaispalveluasuntoja joiden yhteyteen toteutetaan tilat seurakunnan käyttöön.
Hankkeen esisuunnittelu on nyt käynnissä. Rinnekoti-Säätiö tekee päätöksen
hankkeeseen ryhtymisestä huhtikuussa 2013, ja tavoitteena on tuoda luonnossuunnitelmat alustavine kustannusarvioineen hyväksyttäväksi yhteiselle
kirkkovaltuustolle rakentamispäätöstä varten kesäkuussa 2013. Mikäli molemmat osapuolet päättävät hankkeen toteutuksesta ja asuntohankkeelle järjestyy ARAn myöntämä rahoitus, hankkeen on arvioitu käynnistyvän keväällä
2014 ja valmistuvan kesällä 2015.
Koska hanke ei sisälly seurakuntien hyväksyttyyn investointiohjelmaan, se
halutaan tuoda tässä vaiheessa tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle myöhemmin tulevan varsinaisen asian käsittelyn pohjaksi.

Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
merkitsee tiedoksi Päiväkummun kiinteistökehityshankkeen tilannekatsauksen.

Käsittely

Asioiden käsittelyjärjestys poikkesi esityslistasta siten, että lisäasia 59 käsiteltiin asian 58 käsittelyn jälkeen.

Päätös

Esityksen mukaan.
Kokouksessa pidettiin tauko kello 19.15–19.25.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi Päiväkummun kiinteistökehityshankkeen tilannekatsauksen.
Päätös

29 §

Esitys hyväksyttiin.

Talousarviomuutos, jolla myönnetään vuoden 2012 käyttötalouden jäämien suuruiset
lisämäärärahat seurakunnille, viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille ja
Laurinkodille

Ykn 27.3.2013

Tikkurila
Vantaankoski
Korso
Vanda svenska
Hakunila
Rekola
Hämeenkylä
Vantaan Lauri ja
Yhteisöviestintä
Yhteinen seurakuntatyö**
Laurinkoti

nettokehys
3 727 166
2 809 905
2 107 126
818 035
1 965 135
1 741 047
1 538 382

toteutuma
nettomeno
3 902 080
2 938 858
2 120 623
782 426
2 009 588
1 745 813
1 636 300

erotus
-174 914
-128 953
-13 497
35 609
-44 453
-4 766
-97 918

1 518 200
2 236 384
13 000

1 528 863
2 282 728
30 407

-10 663
-46 344
-17 407

edellisen vuoden Vuoden 2012
jäämä*
jäämä
661 063
486 149
-85 243
-214 196
373 201
359 704
54 018
89 627
34 176
-10 277
-24 365
-29 131
76 020
-21 898
48 848
252 778
136 962

38 185
206 434
119 555

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa mainitaan, että edelliseltä vuodelta
syntyvät käyttötalouden yli- ja alijäämät siirretään tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2013 talousarvioon, jossa ne joko lisäävät tai vähentävät seurakunnan
tai muun toimintayksikön nettomäärärahaa. Menettely rajoittuu toiseen pääluokkaan eli seurakuntiin sekä kolmannen pääluokan osastoihin 310–360 ja
380 (tiedotus, yhteisen seurakuntatyön palvelut ja Laurinkoti). Siirtyvät erät
on otettava huomioon tehtäessä lopullisia määrärahojen käyttösuunnitelmia
kuluvalle vuodelle. Siirtyvien erien ollessa suuria on myös valtuustolle annettava selvitys siitä, miten seurakunta tai muu yksikkö aikoo tilanteessa menetellä.
Alla olevassa taulukossa on ensin vuoden 2012 alkuperäinen nettokehys.
Sen jälkeen toteutunut nettomeno ja näiden lukujen erotus. Tähän summaan
on lisätty tai vähennetty vuodelta 2011 siirretyt jäämät ja muut määrärahamuutokset, ja viimeisessä sarakkeessa on vuoden 2012 jäämä.
* Edellisen vuoden jäämät myönnetään talousarvion mukaisesti seurakunnille
ja erikseen mainituille tehtäväalueille
lisämäärärahana seuraavan vuoden talousarvioon.
**Yhteisen seurakuntatyön hallinto, yhteinen kasvatus, yhteinen diakonia, yhteiskunnallinen työ, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito.
-

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään taulukon mukaisten jäämien suuruisia määrärahamuutoksia vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan.
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Määrärahamuutokset lisäävät seurakuntayhtymän vuoden 2013 rahoitustarvetta 1 024 152 eurolla. Kokonaistaloudellisesti katsottuna päätöksellä ei ole
rahoitustarvetta lisäävää vaikutusta, koska jäämäsumma säästyi vuodelta
2012.
Taloustoimisto tekee määrärahasiirrot kirjanpitojärjestelmään kokonaissummina seurakuntien osalta seurakuntaneuvostojen tehtäväalueille ja yhteisen
seurakuntatyön osalta yhteisen seurakuntatyön hallintotehtäväalueelle. Kukin
seurakunta ja yhteisten palveluiden yksikkö päättää lisämäärärahan tarkemmasta kohdennuksesta omille tehtäväalueilleen.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.3.2012 myöntää Hakunilan ja Rekolan seurakunnille 20 000 euron suuruisen määrärahan maahanmuuttajatyöhön. Päätöksessä velvoitetaan seurakunnat antamaan selvitys
yhteiselle kirkkovaltuustolle määrärahan käytöstä vuoden 2012 tilinpäätöksen
yhteydessä. (JV)

Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden
2013 talousarvion käyttötalousosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset. Näillä muutoksilla myönnetään vuoden 2012 käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön
palveluille ja Laurinkodille.
Jäämät:
Hakunilan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Korson seurakunta
Rekolan seurakunta
Tikkurilan seurakunta
Vanda svenska församling
Vantaankosken seurakunta
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä
Yhteinen seurakuntatyö
Laurinkoti
yhteensä

-10 277
-21 898
359 704
-29 131
486 149
89 627
-214 196
38 185
206 434
119 555
1 024 152

Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hakunilan ja Rekolan seurakuntia antamaan
selvityksen maahanmuuttajatyöhön suunnatun määrärahan käytöstä.
Käsittely

Talouspäällikkö täydensi päätösesitystä siten, että selvitykset pyydetään
10.5.2013 mennessä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa mainitulla tavalla.

Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto tekee vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan
seuraavat määrärahamuutokset. Näillä muutoksilla myönnetään vuoden 2012
käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, viestinnälle,
yhteisen seurakuntatyön palveluille ja Laurinkodille.
Jäämät:
Hakunilan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Korson seurakunta
Rekolan seurakunta

-10 277
-21 898
359 704
-29 131

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

yhteensä

30 §

10 (19)

23.4.2013
Tikkurilan seurakunta
Vanda svenska församling
Vantaankosken seurakunta
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä
Yhteinen seurakuntatyö
Laurinkoti

Päätös

2/2013
22–36 §

486 149
89 627
-214 196
38 185
206 434
119 555
1 024 152

Esitys hyväksyttiin.

Talousarviomuutos, jolla myönnetään lisämäärärahaa vuodelta 2012 vuodelle 2013
jatkuviin painopisteprojekteihin ja muihin vuodelle 2013 siirtyneisiin hankkeisiin

Ykn 27.3.2013

Talousarviossa on ollut viime vuosina erillisiä projektimäärärahoja (nk. painopisteprojektit) strategisesti tärkeiden toiminnallisten tavoitteiden tukemiseksi.
Vuoden 2012 talousarviossa olleista painopisteprojekteista osa jatkuu vuonna
2013. Tämän vuoksi esitetään osalle projekteista vuodelle 2013 lisämäärärahana vastaava määrä kuin tilinpäätöksessä 2012 on osoitettu määrärahaa
jääneen käyttämättä vuonna 2012.
Lisämäärärahaesitys vuodelle 2013
- Marja-Vantaa
- Segmentoinnin syventäminen

7 700 euroa
26 000 euroa

Projektimääräraha 100 000 euroa YKN 28.3.2012
- Hakunila vanhemmuuden tukeminen
- Rekola pääsiäisvaellus
- Rekola web-kamera

2 300 euroa
10 000 euroa
5 000 euroa

Projektimääräraha 100 000 euroa YKN 23.5.2012
- Segmentoinnin syventäminen
- Korso jäsenyyden tukihanke
- Hämeenkylä Vanha kirkkotie

1 300 euroa
14 900 euroa
2 200 euroa

Yhteensä

69 400 euroa

(JV)
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden
2013 käyttötalousosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset vuonna
2012 kesken jääneiden hankkeiden loppuunsaattamiseksi:
Tehtäväalue
Marja-Vantaa
Segmentoinnin syventäminen
Hakunilan vanhemmuuden tukeminen
Rekola pääsiäisvaellus
Rekola web-kamera
Korso jäsenyyden tukihanke
Hämeenkylä Vanha kirkkotie

7 700 euroa
27 300 euroa
2 300 euroa
10 000 euroa
5 000 euroa
14 900 euroa
2 200 euroa

Yhteensä

69 400 euroa

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
Päätös

2/2013
22–36 §

11 (19)

23.4.2013
Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto tekee vuoden 2013 käyttötalousosaan seuraavat
määrärahamuutokset vuonna 2012 kesken jääneiden hankkeiden loppuunsaattamiseksi:
Tehtäväalue

Päätös

31 §

Marja-Vantaa
Segmentoinnin syventäminen
Hakunilan vanhemmuuden tukeminen
Rekola pääsiäisvaellus
Rekola web-kamera
Korso jäsenyyden tukihanke
Hämeenkylä Vanha kirkkotie

7 700 euroa
27 300 euroa
2 300 euroa
10 000 euroa
5 000 euroa
14 900 euroa
2 200 euroa

Yhteensä

69 400 euroa

Esitys hyväksyttiin.

Viran nimikkeen ja kelpoisuusehtojen muutos Hämeenkylän seurakunnassa

Ykn 27.3.2013

Hämeenkylän seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 14.2.2013/ 9–10 § ja
16 § esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle lapsi- ja perhetyön sihteerin viran
jäädessä avoimeksi eläköitymisestä johtuen viran nimikkeen ja kelpoisuusehtojen muuttamisesta.

Hämeenkylän seurakuntaneuvosto 12.2.2013/9–10 § ja 16 §:
”9 § Lapsi- ja perhetyön sihteeri Eila Paulúnin irtisanoutuminen vanhuuseläkkeelle
siirtymisen johdosta
Lapsi- ja perhetyönsihteeri Eila Paulún on jättänyt seurakuntaneuvostolle irtisanoutumisilmoituksen virastaan siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle 1.9.2013 alkaen. Liite 9.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy irtisanoutumisen ja kiittää Eila Paulúnia suurella sydämellä tehdystä työstä Hämeenkylän seurakunnan lapsityön kehittämisessä.

Päätös:

Esityksen mukainen.
10 § Lapsi- ja perhetyön sihteerin viran täyttöluvan anominen

Esitys:

Hämeenkylän seurakuntaneuvosto anoo täyttölupaa lapsi- ja perhetyön sihteerin viran
täyttämiseksi 15.7.2013 alkaen.
Lapsityönohjaajan tehtävien luonteen ja toimintakauden alkamisen näkökulmasta on
välttämätöntä, että virkaan valittavalla henkilöllä on mahdollisuus saada asianmukainen perehdytys tehtäviinsä pitkäaikaisen työntekijän jäädessä eläkkeelle tehtävistään.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
16 § Tehtävänimikkeiden muutosesitys palkka-asiamiehelle sekä käsiteltäväksi palkkatyöryhmässä

Esitys:

Hämeenkylän seurakuntaneuvosto esittää, että seuraavien virkojen osalta toimitetaan
nimikkeenmuutos- sekä palkantarkastusesitys palkka-asiemiehelle:

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
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23.4.2013
Lapsi- ja perhetyönsihteeri > Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
Lapsityönohjaajan nimike on vanhentunut. Viran täyttölupaa anotaan uusimuotoisen
sosionomi AMK koulutuksen huomioiden Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja nimikkeellä (vrt. § 9). Mikäli täyttölupa saadaan,seurakunta laittaa viran tai toimen auki.

Päätös:

Nimike- ja palkantarkastusesitykset hyväksyttiin esityksen mukaisesti.”

Hämeenkylän seurakunnasta on lapsi- ja perhetyönsihteeri irtisanoutunut
vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.9.2013 lukien. Nykyisellä viranhaltijalla on ollut eri kelpoisuusehdot ja nimike kuin muiden seurakuntien lapsityötä johtavilla. Nyt kun virka aukeaa uudestaan haettavaksi, esitetään viran kelpoisuusehtojen ja nimikkeen yhtenäistämistä Vantaan seurakuntien kanssa.
Hämeenkylän seurakunnan pöytäkirjaotteessa § 16 esitetään lapsi- ja perhetyönsihteerin uudeksi nimikkeeksi kirkon varhaisvastuksen ohjaajaa. Piispainkokouksessa 14.9.2004 on tehty päätös lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta, mitä vaaditaan lapsityössä. Sen mukaan lapsityöstä vastaavien nimike on lapsityönohjaaja. Vantaan muissa seurakunnissa käytetään myös nimitystä lapsityönohjaaja. Näin ollen yhdenmukaisuuden vuoksi esitän Hämeenkylän seurakunnan lapsi- ja perhetyönsihteerin viran nimikkeeksi lapsityönohjaajaa.
Viran palkkaus esitetään sijoittuvaksi vaativuusryhmää 503 ja peruspalkaksi
2 462,02 euroa/kk sisältäen 1.4.2013 sopimuskorotukset.
Hämeenkylän seurakuntaneuvosto on edelleen kokouksessaan 13.3.2013/
29 § käsitellyt lapsityön viran uudelleenjärjestelyä:
”Esitys:

Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran valmistelemaan ja toteuttamaan kirkon
varhaiskasvatuksen sihteerin viran täyttämisen välittömästi täyttöluvan saamisen jälkeen 1.8.2013 alkaen.

Kokouskäsittely: Todettiin, että § 29 kirjauksen oikea muoto on: ”Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja.”
Seurakuntaneuvosto hakee täyttölupaa lapsi- ja perhetyön sihteerin virkaan nykyisellä
nimikkeellä yhtymän johtajalta. Päätettiin puoltaa henkilöstöpäällikön suosituksesta nimikkeen muuttamista lapsityönohjaajaksi vastaavalla tavalla kuin muissa Vantaan
seurakunnissa. Virkanimikkeenmuutos lapsityönohjaajaksi on vireillä. Pöydälle jaettiin
luonnos tehtävänkuvaukseksi sekä aukijulistamisteksti, jota käytetään mikäli täyttölupa virkaan saadaan. Viran hoitoon ja viranhaltijan tehtävänkuvaukseen on tarkoitus
sisällyttää aiempien tehtävien hoidon lisäksi myös pyhäkoulutyö. Kokous päätti valtuuttaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin tekemään luonnoksiin kokouksen esittämät sekä muut mahdolliset muutokset parhaaksi katsomallaan tavalla.
Puheenjohtaja kutsuu kokoon seurakuntaneuvoston edustajasta ja seurakunnan työntekijöistä koostuvan työryhmän esityksen tekemiseksi haastatteluun kutsuttavista hakijoista.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen ja kokouskäsittelyn mukaisesti. Virka julistetaan haettavaksi
välittömästi täyttöluvan saamisen jälkeen".

Liite 1: Lapsityönohjaajan tehtävänkuvaus
Seurakuntaneuvoston kokouksessa 13.3.2013/32 § on mainittu, että pyhäkoulutyön koordinointitehtäviä sisällytetään uuteen lapsityönohjaajan virkaan,
jolloin pyhäkoulusihteerin virka (65 %) jää täyttämättä. Tämä lisäys on huomioitu lapsityönohjaajan tehtävänkuvauksessa.
Seurakunnan eläköitymissuunnitelmaan liittyen on huomioitava, että tällä järjestelyllä ja muilla suunnitelluilla tehtävien uudelleenjärjestelyillä olisi pyrittävä
säästöihin. (AS/MMS)

Pöytäkirja
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Henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää
1. muuttaa Hämeenkylän seurakunnan lapsi- ja perhetyön sihteerin virkanimikkeen lapsityönohjaajaksi 1.9.2013 lukien
2. määrätä lapsityönohjaajan viran kelpoisuusehdoiksi piispainkokouksen
päätöksen 14.9.2004 mukaisen lapsityönohjaajan koulutuksen.
3. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että lapsityönohjaajan viran vaativuusryhmä on 503 ja peruspalkka on 2 462,02 euroa/kk sisältäen sopimuskorotuksen ja järjestelyerän 1.4.2013.
Käsittely

Henkilöstöpäällikkö täydensi esitystä siten, että pöytäkirja tarkastettaisiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa mainitulla tavalla.

Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. muuttaa Hämeenkylän seurakunnan lapsi- ja perhetyön sihteerin virkanimikkeen lapsityönohjaajaksi 1.9.2013 lukien
2. määrää lapsityönohjaajan viran kelpoisuusehdoiksi piispainkokouksen
päätöksen 14.9.2004 mukaisen lapsityönohjaajan koulutuksen
3. päättää, että lapsityönohjaajan viran vaativuusryhmä on 503 ja peruspalkka on 2 462,02 euroa/kk sisältäen sopimuskorotuksen ja järjestelyerän
1.4.2013.
Päätös

32 §

Esitys hyväksyttiin.

Hakunilan seurakunnan I kanttorin viran lakkauttaminen

Ykn 27.3.2013
Hakunilan seurakuntaneuvosto 14.3.2013/16 §:
Hakunilan seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa, joista kaksi on täytettynä. I kanttorin virka on ollut täyttämättä 1.1.2012 lähtien, jolloin viranhaltija jäi eläkkeelle. Hakunilan seurakunnalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia täyttää virkaa.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli pyytää seurakuntaneuvostolta lausuntoa I kanttorin virasta.
Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti ehdottaa Vantaan seurakuntien yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Hakunilan seurakunnan I kanttorin viran.

Seurakuntaneuvosto päätti lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille
tiedoksi viran lakkauttamisesityksen.
Vantaan seurakuntayhtymän eläköitymissuunnitelmassa kanttorin viran osalta on maininta, että virkaa ei täytetä. (AS/MMS)

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
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Henkilöstöpäällikön esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää lakkauttaa Hakunilan seurakunnan I kanttorin viran 1.6.2013 lukien.
Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa Hakunilan seurakunnan I kanttorin viran
1.6.2013 lukien.
Päätös

33 §

Esitys hyväksyttiin.

Vastaus Matti Sollamon aloitteeseen yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
muuttamisesta

Ykn 27.3.2013

Valtuutettu Matti Sollamo teki yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa
4.12.2012/67 § seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
”Esitän, että yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun kohta 17 muutetaan siten, että kansainvälisen avun avustuksista päättää yhteinen kirkkovaltuusto yhteisen
kirkkoneuvoston sijasta.”

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.12.2012/183 § antaa aloitteen lakimiehen valmisteltavaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan 30.1.2013/20 §.
Asia päätettiin palauttaa.
Vantaan seurakuntayhtymän perussäännön, joka on vahvistettu Kirkkohallituksessa 16.12.1976, 4 §:n kohdassa 8 f) on määräys, että seurakuntayhtymä hoitaa talousarviosta myönnettävän lähetystyön ja kirkon ulkomaanavun
kannatusmäärärahan päättämisen, kuitenkin niin, että kullakin seurakunnalla
on lisäksi oikeus käytettävissään olevasta määrärahasta myöntää tukea lähetystyölle ja kirkon ulkomaanavulle.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 28.9.2004/42 §, voimassa oleva 4. luvun 12 §:n kohta 17.
kuuluu seuraavasti:
12 § Yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt päätösvallastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavat tehtävät
------17. päättää avustusten myöntämisestä, lukuun ottamatta yhteisenseurakuntatyön johtokunnan toimivaltaan kuuluvia avustuksia.

Seurakuntayhtymän talousarvion kohtaan 3.2.6. Avustukset sisältyviä avustuksia on kolmenlaisia:
•

kansainvälisen vastuun avustukset

•

muut avustukset

•

yhteisen seurakuntatyön johtokunnan toimivaltaan kuuluvat ystävyysseurakuntien investointiavustukset

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
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Tämä on huomioitava, jotta pystytään erottelemaan, mistä avustuksista kukin
luottamuselin päättää.
Kansainvälisen vastuun avustuksissa on varattu määrärahat lähetystyölle,
Kirkon ulkomaanavulle ja Suomen merimieskirkolle. Lähetystyön osalta määräraha jaetaan kirkon virallisille lähetysjärjestöille. Yhteisen seurakuntatyön
johtokunnan toimivaltaan kuuluvia avustuksia ovat ystävyysseurakuntien investointiavustukset.
Aloitteessa on esitetty, että yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä muutettaisiin siten, että kansainvälisen avun avustuksista päättää yhteinen kirkkovaltuusto yhteisen kirkkoneuvoston sijasta. Käytännössä tämä merkitsisi ohjesäännön 12 §:n kohdan 17. muuttamista seuraavasti:
17. päättää avustusten myöntämisestä, lukuun ottamatta kansainvälisen vastuun avustuksia ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnan toimivaltaan kuuluvia avustuksia.
Kansainvälisen vastuun avustuksista päättäminen jäisi tällaisen ohjesäännön
muuttamisen jälkeen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi, koska yhteinen
kirkkovaltuusto ei erikseen ole siirtänyt asiasta päättämistä pois omasta päätösvallastaan. Muista avustuksista päättäminen jäisi edelleen yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan toimivaltaan
kuuluvia avustuksista päättäminen jäisi edelleen yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle (johtokunnan johtosäännön 15 §:n kohta 8).
Kirkkoherrat ovat kokouksessaan 28.8.2012/13 § käsitelleet lähetysmäärärahojen jakoasiaa ja todenneet muun muassa, että asia tärkeä viedä yhteiselle
kirkkovaltuustolle ylimpänä demokraattisena päätöksentekoelimenä.
Kirkkolain 10:3 §:n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Historiaa
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä on historian saatossa käsitelty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa 29.11.1988, 26.11.1996, 1.6.1999,
4.6.2002 ja 28.9.2004.
Päätösvallan siirtäminen avustusasioissa on ensimmäisen kerran tullut ohjesääntöön vuonna 1999, jolloin ohjesäännön 12 §:n kohdan 17. sanamuoto on
ollut seuraava:
17. päättää avustusten myöntämisestä, lukuun ottamatta kasvatusasiain johtokunnan
ja palvelutyön johtokunnan toimivaltaan kuuluvia avustuksia.

Vuonna 2002 hyväksytyssä ohjesäännössä sama kohta on kuulunut seuraavasti:
17. päättää avustusten myöntämisestä, lukuun ottamatta yhteisen seurakuntatyön
johtokunnan toimivaltaan kuuluvia avustuksia.

Sama muotoilu on siis voimassa olevassa ohjesäännössä. (AS)
Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. merkitsee edellä esitetyn tiedoksi vastauksena Matti Sollamon aloitteeseen

Pöytäkirja
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2. päättää muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:n kohdan
17. seuraavasti:
17. päättää avustusten myöntämisestä, lukuun ottamatta kansainvälisen vastuun avustuksia ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnan toimivaltaan kuuluvia avustuksia.
3. oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään ohjesäännön muutoksen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Käsittely

Jäsen Marika Tähkänen teki ehdotuksen Sollamon aloitteen hylkäämisestä.
Jäsen Sari Roman-Lagerspetz kannatti Tähkäsen ehdotusta.
Toimitetussa kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjatarkastajat toimivat
ääntenlaskijoina ja jossa lakimiehen esitystä kannattavat vastasivat ”jaa” ja
tehtyä muutosehdotusta kannattavat ”ei”, annettiin kuusi ”jaa”-ääntä ja neljä
”ei”-ääntä. Lisäksi yksi jäsen äänesti tyhjää.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. merkitsee edellä esitetyn tiedoksi vastauksena Matti Sollamon aloitteeseen
2. muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:n kohdan 17. seuraavasti:
17. päättää avustusten myöntämisestä, lukuun ottamatta kansainvälisen vastuun avustuksia ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnan toimivaltaan kuuluvia avustuksia.
3. oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään ohjesäännön muutoksen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Käsittely

Jäsen Minna Kuusela ehdotti, että asia palautettaisiin valmisteltavaksi.
Jäsenet Eija Harju, Eve Rämö ja Markku J. Jääskeläinen kannattivat Kuuselan ehdotusta.
Jäsen Markku Weckman vastusti palauttamista. Jäsen Elisabet Tepora kannatti Weckmania.
Jan-Erik Eklöf saapui kello 18.21.
Asian palauttamista koskevassa kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja jossa asian käsittelyn jatkamista
kannattavat vastasivat ”jaa” ja asian palauttamista kannattavat ”ei”, annettiin
28 ”jaa”-ääntä ja 13 ”ei -ääntä.
Asian käsittelyn jatkuessa jäsen Eve Rämö ehdotti Matti Sollamon aloitteen
hylkäämistä.

Pöytäkirja
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Jäsen Minna Kuusela kannatti Rämön ehdotusta.
Aloitteen hylkäämistä koskevassa kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja jossa yhteisen kirkkoneuvoston esitystä kannattavat vastasivat ”jaa” ja Rämön ehdotusta kannattavat ”ei”, annettiin 34 ”jaa”-ääntä ja kuusi ”ei -ääntä.

Päätös

Näin ollen hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys.
Tulkaa Kaikki -ryhmän valtuutetut jättivät pöytäkirjaan seuraavan pöytäkirjalausuman:
”Esittelyssä ei mainita perusteluja, miksi kyseinen kohta ohjesäännöstä tulisi
muuttaa.
Se, että kyseinen asia eli lähetysmäärärahat on tällä hetkellä kiistanalainen,
ei ole riittävä peruste muuttaa hyvin toimivaa hallinnollista prosessia. Yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesääntö toimii hyvin eikä ongelmia ole ollut. Ohjesäännössä ei ole rakenteellista heikkoutta.
Sääntöjen ja määräysten muuttaminen sillä perusteella, että nykyisten voimasuhteiden vallitessa ei ehkä saada itselle mieluisia päätöksiä, on huonoa hallintoa. Ohjesääntöä tulisi tarkastella kokonaisuutena ja arvioida sen muutostarpeet kerralla. Esittämällä ja tekemällä muutoksia joka kerran, kun päätökset eivät miellytä, johtaa meidät vaaralliselle tielle ja vaarantaa hallinnon läpinäkyvyyden ja ennustettavuuden.
Tulkaa Kaikki -ryhmä esittää, että avustukset ja niiden jakamisen perusteet ja
prosessit selvitetään yhtenä kokonaisuutena.
Vantaalla 23.4.2013
Tulkaa Kaikki -valtuutetut

34 §

EVE RÄMÖ

EIJA HARJU

MARJATTA KAURALA

ANSU BALAC

MIIKKA HUUSKONEN

MINNA KUUSELA”

Valtuustoaloite avustusmäärärahojen jakamisprosessien tarkastelusta
Tulkaa Kaikki -ryhmän valtuutetut jättivät seuraavan valtuustoaloitteen:
”Esitämme, että Vantaan seurakuntayhtymän avustukset ja niiden jakamisen
perusteet ja prosessit selvitetään yhtenä kokonaisuutena ja tarkastellaan
onko prosesseja tarpeellista kehittää tai muuttaa.
Pyydämme aloitteellemme erittäin nopeaa käsittelyä asian ajankohtaisuuden
vuoksi.
23.4.2013
Tulkaa Kaikki -valtuutetut
EVE RÄMÖ

MINNA KUUSELA

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

35 §

2/2013
22–36 §

18 (19)

23.4.2013
EIJA HARJU

ANNE-SOPHIE BALAC

MARJATTA KAURALA

MIIKKA HUUSKONEN”

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Kokouksen päätyttyä yhtymän johtaja Juha Tuohimäki onnitteli viikonloppuna
merkkipäiväänsä viettävää Markku J. Jääskeläistä ja ojensi hänelle onnittelukukat.
Jääskeläinen kiitti huomionosoituksesta.

36 §

Valitusosoitus
Pöytäkirjan liitteenä on valitusosoitus.

Liite 2: Valitusosoitus

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

2/2013
22–36 §

19 (19)

23.4.2013

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 2.5.–3.6.2013 Vantaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja sen
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 8.4.–13.5.2013 seurakuntien ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla.
Vantaalla 4. päivänä kesäkuuta 2013

Anita Savioja
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri

Kokouksen puolesta

PIRJO ALA-KAPEE-HAKULINEN
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
puheenjohtaja

ANITA SAVIOJA
Anita Savioja
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Vantaalla 30. päivänä huhtikuuta 2013

SANNI HOKKANEN
Sanni Hokkanen

EIJA HARJU
Eija Harju

VSY - YKV 23.4.2013 - § 36 - Liite 2
VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Yhteinen kirkkovaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälät

23.4.2013

22–36 §

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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:

22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentin mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. 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, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80–83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. 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 siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun
sisältö

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

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Osoite
Faksi
Sähköposti

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
09 010 364 2079
helsinki.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

1

27, 29, 30, 31, 32

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja
käyttöoikeusurakat).

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälä
Osoite
Telekopio
Sähköposti

Valitusaika

33

Bulevardi 16 B, V kerros, 00120 Helsinki
09 2340 3050
helsinki.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Osoite
Telekopio
Sähköposti

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
Osoite
Faksi
Sähköposti

30 päivää

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335 (kirjaamo)
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
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 yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen
Osoite
Faksi
Sähköposti

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
010 364 3314
markkinaoikeus@oikeus.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 90 € ja markkinaoikeudessa
226 €, jollei lain 6. tai 7. §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

