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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

70 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 18.11.2013 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 25.11.2013 alkaen.

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Sakari Rokkanen saapui klo 18.15.

71 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Joona
Rantasalo ja Per-Erik Aura.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Luodeslampi ja PerErik Aura.

72 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito

Esitys

Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 10.12.2013 klo 12.00 Vantaan
seurakuntayhtymän virastossa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja
seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 12.12.2013–13.1.2014. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 18.11.–23.12.2013 samoilla ilmoitustauluilla olleella ilmoituksella.

Päätös

73 §

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Rekolan seurakunnan lisäselvitys vuoden 2012 alijäämän kattamisesta

Ykn 9.10.2013

Talousarvion toimintamäärärahat seurakunnille ja yhteisten palveluiden yksiköille päätetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vantaan seurakunnissa on ollut jo pitkään käytäntö, jossa myönnetyn määrärahan alitukset ja ylitykset on käsitelty tilinpäätöksen jälkeen, ja ne on myönnetty lisämäärärahoina tai määrärahan vähennyksinä seuraavalle
talousarviovuodelle. Tämän menettelyn seurauksena budjetointi on käytännössä ollut
ylivuotista. Käytännön etuna on muun muassa se, että seurakunta tai yhteisten palveluiden yksikkö on voinut suunnitella toimintaansa pitkäjännitteisemmin ja kerran
myönnetty määräraha on käytettävissä, vaikka talousarviovuosi vaihtuu. Samalla alijäämät on pitänyt säästää tulevina vuosina takaisin ja näin talous on pysynyt pitkällä
aikavälillä tasapainossa ja jopa ylijäämäisenä. Hyvän taloudenhoidon perustana on
hyvä olla kohtuullisen suuruinen ylijäämä, jotta talouden heilahteluihin voitaisiin paremmin reagoida, eikä toimintaa tarvitsisi välittömästi supistaa.
Ylijäämät myönnetään seuraavalle vuodelle lisämäärärahoina ja alijäämätilanteessa
seuraavalle vuodelle myönnettyä määrärahaa pienennetään.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 23.4.2013/29 § vuoden 2012 käyttötalouden ylijäämien
suuruisista lisämäärärahoista vuodeksi 2013. Siirtyvät erät on otettava huomioon tehtäessä lopullisia määrärahojen käyttösuunnitelmia kuluvalle vuodelle ja että siirtyvien
erien ollessa suuria, on myös valtuustolle annettava selvitys siitä, miten seurakunta tai
muu yksikkö aikoo tilanteessa menetellä.
Vanda svenska församlingilla jäämä on suuri suhteessa talousarviomäärärahaan.
Vantaankosken, Hakunilan, Rekolan ja Hämeenkylän alijäämät ovat merkittävät suhteessa talousarviomäärärahaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi Vanda svenska församlingilta selvityksen menettelystä
ylijäämän suhteen. Vastaavasti yhteinen kirkkoneuvosto pyysi Vantaankoskelta,
Hakunilalta, Rekolalta ja Hämeenkylältä selvitykset menettelystä alijäämien suhteen.
Vastaukset pyydettiin 10.5.2013 mennessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli selvitykset kokouksessaan 22.5.2013 ja hyväksyi
Vanda svenska församlingin, Hakunilan, Hämeenkylän sekä Vantaankosken selvitykset. Rekolan selvitys käsittelee myös toimitila- ja henkilöstömenojen leikkaamista,
mutta jättää toimenpide-ehdotukset tekemättä. Tämän johdosta yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää lisäselvitystä Rekolan seurakuntaneuvostolta.

Liite 1: Rekolan seurakunnan lisäselvitys alijäämän kattamisesta
Rekolan seurakunnan käyttö- ja säästösuunnitelma on Vantaan seurakuntien strategian mukainen ja lisäselvitys on kattava. (JV)
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy lisäselvityksen ja lähettää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee Rekolan seurakunnan lisäselvityksen tiedoksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Lisämäärärahan anominen työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten Tikkurilan
seurakunnalle

Ykn 9.10.2013

Keva on myöntänyt Tikkurilan seurakunnassa kirkkoherran työjohdon alaisuudessa
työskentelevälle lapsityönohjaajalle työkyvyttömyyseläkkeen 4.10.2010 lukien. Kirkon
keskusrahastolla on oikeus periä työnantajalta omavastuumaksu toistaiseksi myönnettävästä täysitehoisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, johon sisältyy ns. tuleva aika
(KiEL 26 §). Omavastuu peritään eläkkeensaajan viimeiseltä työnantajalta.
Ko. henkilön osalta Vantaan seurakuntayhtymälle määräytyvä työnantajan omavastuumaksun kertaveloitus on 26 338 euroa. Seurakunta ei ole pystynyt varautumaan
taloudellisesti omavastuumaksuun, joten Tikkurilan seurakunnalle anotaan lisämäärärahaa omavastuumaksun verran maksun suorittamista varten.
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.2.2013/13 § myöntänyt vastaavanlaisessa tapauksessa Hakunilan seurakunnalle lisämäärärahan työkyvyttömyyseläkkeen
omavastuumaksua varten. (JV)

Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää Tikkurilan seurakunnalle 26 338 euron lisämäärärahan työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten.

Käsittely

Puheenjohtaja Janne Silvast jääväsi itsenä tämän asian käsittelyn ajaksi kello 18.08–
18.13. Varapuheenjohtaja Matti Sollamo johti puhetta tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto myöntää Tikkurilan seurakunnalle 26 338 euron lisämäärärahan työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten.
Päätös

76 §

Esitys hyväksyttiin.

Lisämäärärahan anominen työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten
Hämeenkylän seurakunnalle

Ykn 9.10.2013

Keva on myöntänyt Hämeenkylän seurakunnassa kirkkoherran työjohdon alaisuudessa työskentelevälle ylivahtimestarille työkyvyttömyyseläkkeen 31.5.2010 lukien. Kirkon keskusrahastolla on oikeus periä työnantajalta omavastuumaksu toistaiseksi
myönnettävästä täysitehoisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, johon sisältyy ns. tuleva
aika (KiEL 26 §). Omavastuu peritään eläkkeensaajan viimeiseltä työnantajalta.
Ko. henkilön osalta Vantaan seurakuntayhtymälle määräytyvä työnantajan omavastuumaksun kertaveloitus on 33 373 euroa. Seurakunta ei ole pystynyt varautumaan
taloudellisesti omavastuumaksuun, joten Hämeenkylän seurakunnalle anotaan lisämäärärahaa omavastuumaksun verran maksun suorittamista varten.
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.2.2013/13 § myöntänyt vastaavanlaisessa tapauksessa Hakunilan seurakunnalle lisämäärärahan työkyvyttömyyseläkkeen
omavastuumaksua varten. (JV)

Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää Hämeenkylän seurakunnalle 33 373 euron lisämäärärahan työkyvyttömyyseläkkeen
omavastuumaksua varten.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto myöntää Hämeenkylän seurakunnalle 33 373 euron
lisämäärärahan työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten.
Päätös

77 §

Esitys hyväksyttiin.

Hämeenkylän seurakunnan hallinto- ja tiedotussihteerin viran nimikkeen muuttaminen
hallintosihteeriksi

Ykn 9.10.2013

Hämeenkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 28.5.2013/58 §
tehnyt esityksen hallinto- ja tiedotussihteerin nimikkeen muuttamisesta hallintosihteeriksi. Nimikkeen muutoksen perusteluna on, että tiedotukseen liittyvät tehtävät on siirretty hallinto- ja tiedotussihteeri Riitta Kettuselta tiedotussihteeri Anna Äystölle. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutuksia palkkaukseen.
Palkkatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 24.9.2013 ja puoltaa esitystä. Koska
kysymyksessä on virkasuhteinen tehtävä, niin päätösvalta asiassa on yhteisellä kirkkovaltuustolla. (AO)

Vs. henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Hämeenkylän seurakunnan hallinto- ja tiedotussihteeri Riitta Kettusen virkanimike muutetaan
hallintosihteeriksi 1.1.2014 alkaen. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta tehtävän
palkkaukseen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto muuttaa Hämeenkylän seurakunnan hallinto- ja tiedotussihteeri Riitta Kettusen virkanimikkeen hallintosihteeriksi 1.1.2014 alkaen. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta tehtävän palkkaukseen.
Päätös

78 §

Esitys hyväksyttiin.

Vantaan seurakuntayhtymän yhteistoimintasäännön kumoaminen

Ykn 13.11.2013

Kirkon yhteistoimintasopimus on tullut voimaan 1.2.2010. Se on yleissitova sopimus,
jota sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun
yhteistoimintaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja sen seurakunnissa. Sopimus on evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain
(20.12.1974/968) 3 §:n 4 momentin mukainen yleissopimus yhteistoiminnasta sekä
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain
(20.1.2006/44) 23 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu sopimus.

Liite 2: Kirkon yhteistoimintasopimus
Vantaan seurakuntayhtymässä on yhteisen kirkkovaltuuston 25.9.2001 hyväksymä
yhteistoimintasääntö, joka on kumottava. Jatkossa noudatetaan kirkon yhteistoimintasopimusta. (AS)
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Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää kumota
Vantaan seurakuntayhtymän yhteistoimintasäännön.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto kumoaa Vantaan seurakuntayhtymän yhteistoimintasäännön.
Päätös

79 §

Esitys hyväksyttiin.

Sopimus rasitteesta, kiinteistöt 92-51-153-2, 92-51-153-10, 92-51-153-11 ja 92-51-153-3 (Pakkala)

Ykn 13.11.2013

Kiinteistö Oy Arinatie 6, Kiinteistö Oy Arinaparkki Vantaa, Kiinteistö Oy Vantaan Kartanonkosken Kauppakulma sekä Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät ovat sopimassa kiinteistöjen välisistä keskinäisistä rasitteista. Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät omistavat yhdessä kiinteistön 51-153-3, joka on vuokrattu pitkäaikaisella
vuokrasopimuksella Arno Ruusunlehdelle. Vuokralainen on tietoinen nyt esillä olevasta rasitesopimusluonnoksesta ja hyväksyy sen.
Rasitesopimuksessa esitetään seurakuntayhtymien omistamalle kiinteistölle pysyvää
oikeutta rakentaa ja sijoittaa sadevesiviemäreitä tarkastuskaivoineen kiinteistön 51153-2 alueelle.
Asiaa koskeva sopimusluonnos ja siihen liittyvä kartta ovat esityslistan liitteinä. Sopimuksen mukaan sopijaosapuolina olevien kiinteistöjen omistajat ja vuokraoikeuden
haltijat luovuttavat toisilleen puolin ja toisin pysyvän oikeuden sijoittaa, pitää, käyttää,
huoltaa, peruskorjata ja uusia omistamallaan kiinteistöllä sijaitsevia, toista kiinteistöä
palvelevia vesi- ja viemärijohtoja.

Liite 3: Rasitesopimusluonnos ja siihen liittyvä kartta
Rasitesopimuksen mukaisista toteuttamis- ja rakentamiskustannuksista vastaa Kiinteistö Oy Arinatie 6.
Koska kiinteistö 51-1153-3 on Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteisomistuksessa, tulee myös Helsingin seurakuntayhtymässä tehdä vastaava päätös.
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen rasitteesta Kiinteistö Oy Arinatie 6:n, Kiinteistö Oy Arinaparkki Vantaan, Kiinteistö Oy Vantaan Kartanonkosken Kauppakulman sekä Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien välillä
2. todeta, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen rasitteen hyväksymisestä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen rasitteesta Kiinteistö Oy Arinatie
6:n, Kiinteistö Oy Arinaparkki Vantaan, Kiinteistö Oy Vantaan Kartanonkosken Kauppakulman sekä Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien välillä
2. toteaa, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen rasitteen hyväksymisestä.
Päätös

80 §

Esitys hyväksyttiin.

Ruskeasannan hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan hyväksyminen

Ykn 13.11.2013

Kirkkolain (KL 17:8 §) ja kirkkojärjestyksen (KJ 17:6 §) mukaan on kirkkovaltuuston
hyväksyttävä hautausmaakohtainen hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma. Hautausmaakaava on hautausmaan järjestelyä kuvaava yleissuunnitelma. Käyttösuunnitelma sisältää suunnitelmaa täydentäviä ja selventäviä yksityiskohtia hautausmaakaavaan. Kirkkojärjestys säätää niistä asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä. Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.6.2005 hyväksytyn Ruskeasannan hautausmaan
käyttösuunnitelman muutos on tullut ajankohtaiseksi kertahautojen hallinta-aikojen
päättymisen vuoksi. Ennen vuotta 2004 voimassa olleen kirkkolain mukaisesti luovutettiin suku- ja kertahautoja. Kertahauta oli nimensä mukaisesti tarkoitettu vain yhdelle
vainajalle. Haudan hallinta-aika oli 20 vuotta eikä sitä voinut jatkaa. Seurakunnan jäsenelle hauta luovutettiin veloituksetta. Omaiselle ei annettu kertahaudasta hautakirjaa. Ruskeasannan hautausmaalla on osastot N ja M, joissa suurin osa kertahautojen
hautaoikeuksista vanhenee vuonna 2014 ja viimeistään kuitenkin vuonna 2016. Hautausmaakaavan mukaan osastoissa M ja N sijaitsee yhteensä 906 kertahautaa.
Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.12.1993 kokouksessaan antaa Ruskeasannan M-osastosta kertahautoina luovutettujen ja määräajaltaan jo päättyneiden hautojen haltijoille mahdollisuuden uudelleen lunastaa hauta kertahautana
20 vuodeksi. Näiden hautojen osalta hallinta-aika päättyy 2014.
Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista (KL 17:2,2 §). Hyvään hallintoon kuuluu, että
seurakunta mahdollisuuksien mukaan ottaa yhteyttä omaisiin, kun määräajaksi annettu hautaoikeus on umpeutunut. Hautaoikeuden lakattua on lisäksi omaisille tarjottava
tilaisuus poistaa haudalla oleva hautamuistomerkki, (Hautaustoimilaki 14, 3 §).
Niille omaisille, jotka edelleen haluavat hoitaa alueella olevaa hautaa ja maksavat
asianomaiset maksut sekä sitoutuvat haudan hoitoon, annetaan mahdollisuus lunastaa hauta 25 vuoden hautaoikeuden sisältäväksi sukuhaudaksi. M-osaston lasten kertahaudat luovutetaan tilasyistä johtuen tuhkahautoina. Seurakuntien hautatoimisto
luovuttaa hautoja tapaus kerrallaan omaisten yhteydenoton jälkeen.
Omaisille ilmoitetaan hautaoikeuden päättymisestä kirjeitse sekä hautakohtaisella ilmoituksella. Seurakunnalle palautuneiden muistomerkkien poistot Ruskeasannan
hautausmaalla alkavat aikaisintaan 2016 hautojen palauduttua takaisin seurakuntayhtymälle ja tuomiokapitulin vahvistettua hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman.
Omaisille annetaan lisäksi mahdollisuus ilmoituksen päivämäärästä lukien kuusi kuukautta aikaa poistaa muistomerkki tai siirtää se lunastetulle haudalle. Muuten muistomerkki siirtyy seurakuntayhtymän omaisuudeksi vastikkeetta ja ilman eri ilmoitusta.
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Hautausmaakaavaan muutos tehdään P-osastolle. P-osaston arkkuhautarivit on jo
käyttöön otettaessa 2008 muutettu Ruskeasannantien suuntaisiksi. Vuoden 2005
hautausmaakaavassa rivit ovat luode-kaakkosuuntaiset.
Hautausmaan käyttösuunnitelman muutokset noudattelevat muutoin sisällöltään aikaisempaa käyttösuunnitelmaa ja pohjana on Vantaan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntö.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.10.2013 ja päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle Ruskeasannan hautausmaan hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman hyväksymistä. (MA, ST)

Liite 4: Voimassa oleva Ruskeasannan hautausmaan käyttösuunnitelma ja hautausmaakaava
Liite 5: Ruskeasannan hautausmaan hautausmaakaava 2013 ja osastokartta
Liite 6: Ruskeasannan hautausmaan käyttösuunnitelma ja muistomerkkiohje 2013

Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. hyväksyä Ruskeasannan hautausmaan hautausmaakaavan
2. hyväksyä Ruskeasannan uudistetun käyttösuunnitelman
3. alistaa käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyy Ruskeasannan hautausmaan hautausmaakaavan
2. hyväksyy Ruskeasannan uudistetun käyttösuunnitelman
3. alistaa käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan Helsingin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös

81 §

Esitys hyväksyttiin.

Kurssikeskustoiminnan kilpailutus
Yhteinen kirkkoneuvosto 12.9.2012/124 §
124 § Kurssikeskustoiminnan palvelujen kilpailuttaminen
Tiivistelmä
• Kiinteistöasiain johtokunta nimesi joulukuussa 2011työryhmän selvittämään kurssikeskusten strategista linjausta.
• Kurssikeskusten keskimääräinen käyttöaste jää alle taloustyöryhmän
asettaman tavoitteen 60%, ongelmana on keskusten vähäinen talvikäyttö.
• Kurssikeskustyöryhmän laatiman raportin pohjalta yhteinen kirkkoval-
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tuusto päätti kesäkuussa 2012 luopua Kuntokallion kurssikeskuksesta
siinä vaiheessa kun alueen asemakaavoitus on valmis.
• Työryhmä esittää kurssikeskustoimintojen keskittämistä Holman kurssikeskukseen, keskusten aukioloaikojen rajoittamista talvikaudella sekä
ravinto-, siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttamista kesästä
2013 alkaen.
• Kustannustarkastelu on mahdollista tehdä vasta kilpailutuksen jälkeen.
Kiinteistöasiain johtokunta hyväksyi 12.12.2011 Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian. Samassa yhteydessä johtokunta päätti perustaa kiinteistöstrategian jatkotyöstämiseksi työryhmän laatimaan
strategisen linjauksen kurssikeskusten osalta. Työryhmän jäseniksi nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, yhtymän johtaja,
vs. talouspäällikkö, vs. kurssikeskusten toiminnanjohtaja, Hämeenkylän seurakunnan edustaja leirikeskustyöryhmästä sekä suunnittelija
ryhmän sihteeriksi.
Kurssikeskustyöryhmän linjaus valmistui suunnitellusti keväällä 2012.
Siinä on käsitelty seuraavia pääkohtia:
1. vaihtoehdot yhdestä tai useammasta kurssikeskuksesta luopumisesta sekä siitä aiheutuvista vaikutuksista seurakuntien talouteen ja toimintaan
2. suunnitelma mahdollisesti jäljelle jäävien kurssikeskuksen kehittämiseksi
3. suunnitelma leiri- ja kurssipalveluiden ostamisesta seurakunnille
muualta mahdollisesti vähenevän kapasiteetin korvaamiseksi ja suunnitelman näiden ulkoa ostettavien palveluiden järjestämisestä ja kustannusvaikutuksista
4. laskelmat nykyisin omalla työvoimalla tuotettavista ravinto-, siivousja kiinteistöjen ylläpitopalveluista sekä niiden mahdollisesta ostamisesta ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta
5. mahdollisuutta lisätä pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien kurssikeskuspalveluiden yhteiskäyttöä, esim. yhteinen varausjärjestelmä,
henkilöstön yhteiskäyttösuunnitelma jne.
Laaditun selvityksen mukaan kurssikeskusten käyttö on jäänyt alle taloustyöryhmän vuonna 2009 asettaman 60% käyttöasteen, joka lasketaan vertaamalla toteutuneita yöpymisvuorokausia kurssikeskusten
kokonaismajoituskapasiteettiin. Kesäkaudella käyttötavoite täyttyy,
mutta ongelmana on hiljainen talviaika jolloin seurakuntien oma käyttö
on vähäistä ja ulkopuolisten käyttäjien varaukset keskittyvät Kuntokallion keskukseen. Ulkopuolisen käyttäjien lisäämisen haasteena on lisäksi se, että seurakuntien käyttäjät kokevat ulkopuoliset käyttäjät häiriöksi toiminnalleen.
Huolimatta siitä että käyttäjämäärät ovat talvella vähäisiä, keskuksissa
on ympäri vuoden vakituinen henkilökunta ja kiinteistöt on pidettävä
täydessä toimintakunnossa. Vuosittaiset käyttökustannukset ovatkin
kurssikeskuksissa kohtalaisen suuret eivätkä tule katetuksi toiminnasta
saatavilla tuotoilla. Vuosittain kurssikeskusten ylläpitoon käytetään noin
0,52 miljoonaa euroa talousarviovaroja. Molempien keskusten jatkokäyttö edellyttää varsin mittavia peruskorjaustoimenpiteitä, koska kiinteistöjen toimintavalmius ei vastaa enää nykypäivän tarpeisiin. Tämä
asettaa myös omalta osaltaan suuria haasteita toiminnan kannattavuudelle.
Työryhmän raportissa on tarkasteltu tarkemmin kurssikeskusten investointitarpeita ja palvelujen kustannuksia eri vaihtoehdoilla. Työryhmän
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laatiman raportin pohjalta yhteinen kirkkovaltuusto päätti 12.06.2012
luopua Kuntokallion kurssikeskuksesta asemakaavan valmistuttua, arviolta vuonna 2018. Maa-alueesta ei ole tarkoitus luopua, vaan se säilytetään jatkossakin seurakuntayhtymän omistuksessa.
Työryhmä esittää raportissaan, että Holman kurssikeskus säilytetään
myös jatkossa seurakuntayhtymän omistuksessa, ja Kuntokalliosta luopumisen yhteydessä kurssikeskustoiminta keskitetään Holmaan. Holman käytön jatkaminen edellyttää rakennusten peruskunnostusta. Tontunniemi esitetään pidettäväksi toistaiseksi seurakuntien omistuksessa.
Kiinteistö on kurssikeskustoiminnalle kelpaamaton, joten Tontunniemi
toimii jatkossakin ainoastaan retkikäytössä eikä korjauksiin panosteta.
Työryhmä esittää myös, että kurssikeskusten toiminta jatkuu entisellään kevään 2013 loppuun saakka. Tämän jälkeen kurssikeskukset pidetään työryhmän esityksen mukaan jatkossa säännöllisesti auki ainoastaan kesäkaudella 01.05.–30.09. ja talviaikaan keskukset toimivat
ainoastaan erikseen sovitusti; esimerkiksi hiihtolomaviikolla ja viikonloppuisin erillisten tilausten mukaan.
Lisäksi työryhmä esittää, että vuoden 2013 kesästä alkaen molempien
kurssikeskusten kesätoiminta järjestetään ostona ulkopuolisilta palveluiden tarjoajilta. Omasta henkilöstöstä luovutaan tässä yhteydessä liikkeen luovutuksena, jolloin työntekijät jatkavat ulkopuolisen palveluntuottajan työntekijöinä. Samassa yhteydessä määräaikaiset työsuhteet
loppuisivat suunnitelmien mukaan viimeistään keväällä 2013.
Kurssikeskustyöryhmän ehdotuksia on käsitelty kirkon yhteistoimintasopimuksen (YT-sopimus) mukaisissa työntekijäkokouksissa 02.–
04.05.2012 erikseen koko kiinteistöyksikön henkilöstölle ja erikseen
Kuntokallion kurssikeskuksen ja Holman kurssikeskuksen henkilöstölle. Kirkkoherrat ovat käsitelleet työryhmän ehdotuksia kokouksessaan
02.05.2012. Vantaan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunta on käsitellyt työryhmän ehdotuksia kokouksessaan 09.05.2012 ja yhteisen
kirkkoneuvoston asettama kurssikeskustoimikunta kokouksessaan
15.05.2012. Kurssikeskusten työntekijöiden, kirkkoherrojen kokouksen,
yhteistyötoimikunnan sekä kurssikeskustoimikunnan lausunnot tai
muistiomerkinnät asiaan liittyen ovat esityksen liitteinä. Merkittävimmät
huolenaiheet annetuissa lausunnoissa koskevat seurakuntien palvelujen varmistamista toiminta-aikataulujen supistuessa ja Kuntokalliosta
luovuttaessa, sekä henkilöstön tulevaisuutta toimintojen ulkoistamisen
yhteydessä.
Kiinteistöasiain johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.08.2012 ja
päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle kurssikeskusten ravinto-,
siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttamista (ST)
Liite 11: Kurssikeskustyöryhmän raportti, Kurssikeskusten työntekijöiden lausunto,
Kirkkoherrojen kokouksen muistio, Yhteistyötoimikunnan lausunto, Kurssikeskustoimikunnan lausunto
Kiinteistöjohtajan esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi kurssikeskustyöryhmän raportin
2. että Holman ja Kuntokallion kurssikeskusten ravinto-, siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen tuottaminen kilpailutetaan syksyn 2012 aikana
3. että ravinto-, siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen ostamisesta ulkopuoliselta palveluntarjoajalta päätetään käydyn tarjouskilpailun tulosten
perusteella
4. Holman ja Kuntokallion kurssikeskusten aukioloajoista käydyn tarjouskilpailun tulosten perusteella
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5. että Tontunniemi säilytetään toistaiseksi seurakuntien omistuksessa,
eikä sen korjauksiin panosteta.
Päätös

Ykn 13.11.2013

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto teki 12.9.2012 päätöksen kurssikeskusten ravinto- siivousja kiinteistönhoitopalvelujen tuottamisen kilpailuttamisesta. Kilpailuttamisen taustalla
oli kesäkuussa 2012 valmistunut kurssikeskustyöryhmän laatima raportti kurssikeskusten strategisesta linjauksesta. Raportissa esitettiin kilpailutusta toteutettavaksi siten, että kurssikeskuspalvelut on mahdollista hankkia ulkopuoliselta palveluntuottajalta alkaen kesäkaudesta 2013. Aikataulu koettiin kuitenkin haasteelliseksi, ja aikataulua lykättiin siten, että kilpailutuksen tavoitteena on aloittaa uusi palvelutoiminta vuoden 2014 alusta. Palvelukokonaisuus käsittää liikkeenluovutuksen, jossa tämänhetkinen kurssikeskusten henkilöstö siirtyy palveluntoimittajan palvelukseen erikseen määritellyin ehdoin.
Kilpailutusasiakirjojen laadinnassa ja kilpailutusprosessissa on käytetty asiantuntijana
TPA Andersson Oy:tä, joka on erikoistunut julkisten tahojen palvelujen kilpailutuksiin.
Kilpailutuksen kohteena oleva palvelukokonaisuuden sisältö pääpiirteittäin on seuraava:
Kiinteistönhoitopalvelut käsittää molempien kurssikeskusten kiinteistöhuolto-, kiinteistönhoito- ja ulkoaluetehtävät sekä käyttäjäpalvelut ja jätehuoltopalvelut erillisten palvelukuvausten mukaisesti. Tilaaja (kiinteistö- ja tilapalvelut) vastaa kiinteistöjen hälytysjärjestelmistä, vartioinnista, tilojen turvallisuudesta, kiinteistä kalusteista, sähkö-, putki- ja ilmanvaihtotöistä sekä muista korjaustöistä, ja palveluntuottaja vastaa pienimuotoisista kiinteistön toimintaan liittyvistä korjaustöistä, mm. ovien käyntisovitukset, painikkeiden vaihdot, pienet lista- yms. korjaustyöt. Tällä hetkellä molemmissa kurssikeskuksissa on määräaikaisessa työsuhteessa kiinteistönhoitaja, joiden työsopimukset
päättyvät joulukuun 2013 loppuun ja he eivät siirry uuden palveluntuottajan palvelukseen.
Siivouspalvelut käsittää kurssikeskusten tarpeisiin tarjottavat säännölliset ylläpitosiivoukset ja harvemmin tehtävät jaksotyöt, keskusten liinavaate- ja pyykkihuollon, hygieniatarvikkeiden hankinnat sekä muut erillistehtävät erillisen palvelukuvauksen ja
siivoustaajuuksien ja puhtaustasojen määrittelyn mukaisesti.
Ruokapalvelut käsittää kurssikeskusten ruoka-, kahvila-, kokous-, neuvottelu- ja edustuspalvelujen tarjoamisen kurssikeskuksen sisäisille asiakkaille tilausten mukaan.
Ensisijaisena tehtävänä on tarjota kurssikeskuspalveluja kaikille seurakuntien käyttäjäryhmille (ns. sisäiset asiakkaat). Tämän lisäksi toimeksisaajalla on mahdollisuus
käyttää vapaana olevia vuoroja ulkopuolisten asiakkaiden palvelemiseen oman hinnoittelunsa mukaisesti. Tilaaja ei peri tilojen käytöstä erillistä vuokraa, mutta korvauksena tilojen käytöstä toimeksisaaja on velvollinen tilittämään tilaajalle prosenttiosuuden ulkopuolisesta myynnistä toteutuneen liikevaihdon mukaan. Sopimuksen pohjana
on tilaajan toimesta taattava tilauskanta, joka perustuu toteutuneisiin keskimääräisiin
leirivuorokausiin.
Ruokapalvelu sisältää liikkeenluovutusosion, jossa kilpailun voittanut yritys ottaa liikkeenluovutusta koskevien työsopimuslain 1. luvun 10 §:ssä mainittujen periaatteiden
mukaisesti palvelukseensa siirtyvän henkilöstön kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa mainittuine sopimusvelvoitteineen voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen voimassaolokauden loppuun 31.03.2014 saakka, sekä seuraavin ehdoin:
•
Siirtyville henkilöille taataan työsuhdeturva 31.12.2015 saakka nykyisin ehdoin.
•
Siirtyvien henkilöiden vuosilomaoikeus säilyy ennallaan 31.12.2015 saakka.
•
Siirtyville henkilöille on järjestettävä vähintään yleislääkäritasoinen työterveyshuolto.
Henkilöstöä on mahdollista tarvittaessa siirtää työskentelemään myös muihin yrityksen toimipisteisiin. Työsuhdeturvan takaamisen edellytyksenä on palvelusopimuksen
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jatkuminen 31.12.2015 saakka. Mikäli seurakunnat luopuu kurssikeskustoiminnasta
ennen työsuhdeturvan päättymistä, siirtyvät henkilöt palautuvat takaisin tilaajan palvelukseen.
Lisäksi siirtyvillä henkilöillä on mahdollisuus käyttää seurakuntayhtymän henkilökunnan käytössä olevia virkistysmökkejä siirtymäkauden ajan, 31.12.2015 saakka. Siirtyvillä henkilöillä on myös oikeus asua seurakuntien tarjoamassa työsuhdeasunnossa
verotusarvon mukaisella vuokralla siirtymäkauden ajan, 31.12.2015 saakka. Siirtymäkauden päätyttyä asunnosta ei tarvitse luopua, mutta vuokrasopimusta muutetaan siten, että se on vuokran määrityksen sekä sopimusehtojen osalta yhtenäinen muiden
ulkopuolista vuokrausta noudattavien vuokrasopimusten kanssa. Liikkeenluovutus
koskee yhteensä 8 kurssikeskuksissa vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä.
Sopimuskauden pituus on 3 vuotta sisältäen 6 kuukauden koeajan, tämän lisäksi sopimuksessa on mahdollisuus kahteen optiovuoteen (1+1 vuotta). Sopimuksen ensimmäisen vuoden hinnoittelu on tarjouksen mukainen, ja ensimmäisen vuoden jälkeen
palveluntuottaja voi esittää kustannusten kehitykseen ja hinnanmuutoksiin perustuvaa
hinnanmuutosta, josta käydään aina erikseen neuvottelut. Mikäli hinnanmuutoksesta
ei päästä yksimielisyyteen, on tilaajalla oikeus irtisanoa sopimus siitä hetkestä, kun
hinnanmuutos tulee voimaan. Hinnanmuutokset voidaan tehdä enintään 12 kuukauden välein. Sopimuksessa on myös reklamaatioihin perustuva hyvitysmenettely, jossa
enimmäishyvitys on 20 % palvelukokonaisuuden arvonlisäverottomasta kuukausiveloituksesta.
Palvelukokonaisuuden kustannusarvion suunnitellulta sopimuskaudelta (4v) ylittäessä
hankintalain 16 § mukaisen EU-kynnysarvon, hankinnasta ilmoitettiin hankintalain mukaisesti HILMAssa 20.06.2013. Hankintamenettelynä oli avoin menettely.
Taloudellisen soveltuvuuden selvittämiseksi tarjoajan tuli esittää todistukset ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteritiedoista, verojen ja eläkelakien mukaisten maksujen suorittamisesta, työehtosopimuksen tai keskeisten työehtojen noudattamisesta sekä todistus siitä, että yritystä tai sen johtoa ei ole tuomittu yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta. Lisäksi tarjoajan tuli esittää selvitys käytettävistä
alihankintayrityksistä.
Teknisen ja ammatillisen suorituskyvyn selvittämiseksi tarjoajan tuli esittää selvitykset
yrityksen palveluorganisaatiosta ja sen tarjoamista palveluista, laadunhallinta- ja ympäristönhallintajärjestelmistä sekä työnjohdolta tarjousasiakirjoissa vaaditusta työkokemuksesta.
Tarjouksen vertailuperusteiden arviointiin osallistuvat tarjoajan soveltuvuuden (liite 2
ja 2.1.) ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden täyttäneet tarjoajat. Tarjousten vertailuperusteiksi esitettiin kokonaistaloudellisuus, jossa vertailuperusteiksi määritettiin
laatu (sopimuksenaikainen toiminta) 40 % ja hinta (palvelukokonaisuuden kokonaishinta) 60 %.
Tarjouspyynnössä on mainittu, että hankinta voidaan keskeyttää mikäli tarjoukset ylittävät Vantaan seurakuntayhtymän kohteille ja palveluille vahvistetun budjetin.
Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin pyynnöstä seitsemälle yritykselle, ja määräaikaan
15.8.2013 klo 13 mennessä tarjouksen jätti yksi yritys, Blue Service Partners Oy (Fazer Food Services Oy:n tytäryhtiö, joka fuusioituu Fazer Food Services Oy:n kanssa
keväällä 2014).
Tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja täyttää tarjoukselta edellytetyt soveltuvuus- ja
tekniset vaatimukset, joten se on niiltä osin hyväksyttävissä. Yritys toimittaa oman organisaation toimesta siivous- ja ruokapalvelut ja kiinteistöhuoltopalvelut toimitetaan
alihankintana kumppanuusyritykseltä.
Tarjouksen hinnoittelu on seuraava:
Kiinteistöhuoltopalvelut:
Kohde

kokonaishinta/vuosi, sis. alv. 24 %
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Holma
Kuntokallio
Kiinteistöhuoltopalvelut yhteensä

95 633,76 €/vuosi
47 650,72 €/vuosi
143 284,48 €/vuosi

Palvelukustannus sisältää kaikki kiinteistöhuoltopalveluiden tuottamiseen edellyttämät
kustannukset, tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattujen tehtävien ja taajuuksien mukaisesti, toteutettuna tarjoajan omalla kalustolla. Palvelukuvaus pohjautuu tilaajan näkemykseen kiinteistöhuoltopalveluista. Lisälaskutettavia töitä ovat tilaajan erikseen tilaamat yksilöidyt tehtävät, jotka liittyvät seurakuntayhtymän tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Siivouspalvelut:
Kohde
Holma
Kuntokallio
Siivouspalvelut yhteensä

kokonaishinta/vuosi, sis. alv. 24 %
65 188,54 €/vuosi
84 364,39 €/vuosi
149 552,93 €/vuosi

Palvelukustannus sisältää kaikki siivouspalveluiden tuottamisen edellyttämät kustannukset, tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattujen tehtävien ja taajuuksien mukaisesti. Palvelukustannus sisältää kaikki palvelun tuottamisessa tarvittavat materiaalit, puhdistusaineet, pehmopaperit sekä vaihtomattopalvelut. Palvelukuvaus pohjautuu tilaajan näkemykseen siivouspalvelun tarpeesta seurakuntien tarpeisiin. Palvelukustannus sisältää myös liikkeenluovutuksen mukaiset henkilösiirrot (liikkeenluovutuksesta aiheutuva
lisäkustannus siivouspalvelujen osalta on 9 332 €/vuosi). Lisälaskutettavia töitä ovat
tilaajan erikseen tilaamat yksilöidyt tehtävät, jotka liittyvät seurakuntayhtymän tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Ruokapalvelut:
Kohde
Holma
Kuntokallio
Ruokapalvelut yhteensä

kokonaishinta/vuosi sis. alv. 14 %
82 080,00 €/vuosi
82 080,00 €/vuosi
164 160,00 €/vuosi

Palvelukustannus sisältää ruokapalveluiden tuottamiseen kohteissa, liikkeenluovutuksen mukaiset henkilösiirrot sekä mahdollisuuden käyttää kurssikeskusten koneita ja
laitteita veloituksetta. Palvelukustannus sisältää vain osittain lasten ja nuorten aterioiden osalta aterioiden valmistuksen työaikaa ja materiaalikustannuksia, muilta osin valmistuskustannukset laskutetaan aterioiden yksikköhinnoissa. Palvelukustannus sisältää myös liikkeenluovutuksen mukaiset henkilösiirrot (liikkeenluovutuksesta aiheutuva
lisäkustannus ruokapalvelujen osalta on 31 920 €/vuosi). Liikkeenluovutusosiossa
mukana laskennassa on kahdeksan kurssikeskusten vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Yksittäisen henkilöstön aiheuttama lisäkustannus määritellään erikseen
siten, että mikäli liikkeenluovutushetkellä siirtyvän henkilöstön määrä on pienempi,
osuus hyvitetään palvelusopimuksessa.
Tarjouspyynnön mukaiset henkilöstöä koskevat erityisehdot on käyty läpi selontekoneuvottelussa. Siirtymähetkellä muutos henkilöstön tämänhetkiseen tilanteeseen on
ateriakorvauksen osalla. Tällä hetkellä kurssikeskushenkilöstölle ei ole pystytty järjestämään erillistä lounastaukoa, jonka vuoksi heille on tarjottu luontaisetuna erillinen
ateriaetu joka on kurssikeskusaterian verotusarvon suuruinen, 4,43 euroa / nautittu
lounas. Palveluntuottajan käytäntönä on tarjota normaali lounastauko ja normaali ravintoetu. Palveluntuottaja tarjoaa runsaasti ammatillisia koulutusmahdollisuuksia ja kykyjen mukaan on myös hyvät mahdollisuudet edetä vaativampiin tehtäviin, lisäksi yrityksellä on käytössä kolmannesvuositulokseen perustuva tulospalkkausjärjestelmä.
Työterveyshuolto on nykyistä vastaava perusterveydenhuolto, täydennettynä vakuutuksen kautta järjestyvillä magneettikuvauksilla. Yrityksellä on toiminnassa useita henkilöstökerhoja, ja henkilökunnan käytössä on useita virkistysmajoja ympäri Suomea
sekä henkilökunta-alennus Fazerin omiin myymälöihin.
Koko palvelukokonaisuuden, kiinteistöhuolto, siivous ja ruokapalvelut, yhteenlaskettu
hinta koskien molempien kurssikeskusten palvelukokonaisuutta on 456 997,41 €/vuosi, sis. alv.
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Tämän lisäksi tarjouspyynnössä pyydettiin erillinen hinnoittelu tarjottaville aterioille ja
tarjoiluille. Kilpailutusaineistossa oli liitteenä käyttäjä- ja ateriamäärätiedot vuodesta
2010 toukokuuhun 2013 saakka.
Erillishintojen mukaan on vertailuun laskettu keskimääräinen ateriahinta kurssikeskuksissa vuonna 2012 toteutuneiden käyttöpäivien mukaan, huomioiden kurssikeskusten
sisäisten asiakkaiden keskimääräinen osuus kokonaiskäyttäjämäärästä. Kurssikeskuksissa ei ole erikseen tilastoitu käyttäjien ikärakennetta, joten laskennassa on arvioitu lasten ja nuorten muodostavan noin 80 % sisäisistä käyttäjistä. Ateriakustannus
sisältää kaikki ruoanvalmistuksen raaka-ainekustannukset, ja aikuisten ateriahinnat
myös osan työkustannuksista. Lasten aterioiden osalta työkustannukset on sisällytetty
ruokapalvelukustannuksiin.
Ateriakustannus
Kohde
Holma
Kuntokallio
Ateriat yhteensä

kokonaishinta/vuosi sis. alv. 14 %
142 872,71 €/vuosi
81 355,37 €/vuosi
224 228,08 €/vuosi

Kun huomioidaan palvelukokonaisuuksien lisäksi ateriakustannukset, yhteenlasketuksi kurssikeskuspalvelujen vuosikustannukseksi muodostuu näin ollen 681 225,49 euroa/vuosi, sis. alv.
Vertailukustannuslaskelmassa on lähtökohtana koko seurakuntayhtymän kannalta taloudellisesti kannattavamman vaihtoehdon selvittäminen. Koska seurakuntien ja kurssikeskusten välinen sisäisen laskutuksen vaikutus on nolla, sisäinen laskutus on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, ja laskennassa on keskitytty ulkopuolisiin kustannuksiin
sekä tuottoihin.
Kustannusvertailulaskelma tämänhetkisestä toiminnasta on laadittu vuoden 2012 toteutuneiden kustannusten mukaan. Laskennassa on huomioitu kurssikeskusten kiinteistöhuolto- ja keittiöpalvelujen henkilöstökustannukset sekä ne ylläpitokustannukset,
jotka siirtyvät palveluntoimittajan vastuulle. Laskelman ulkopuolelle on jätetty energiakustannukset, rakennusten kunnossapito, korjaus- ja huoltotarvikkeet, vartiointi sekä
verot. Tuottoina on vähennetty kaikki ulkopuolinen tuotto.
Kohde
Holman kiinteistöhuolto
tuotot
Kuntokallion kiinteistöhuolto
tuotot
Holman keittiö
tuotot
Kuntokallion keittiö
tuotot
Yhteensä

vertailuhinta/vuosi
144 933,15 €
-17 020,93 €
266 175,21 €
-88 728,00 €
324 279,01 €
-30 543,22 €
193 542,36 €
-118 434,86 €
674 202,72 €/vuosi

Kurssikeskuspalvelujen tuottaminen omana työnä maksaa vuositasolla tämänhetkisen
kulurakenteen mukaisesti 674 202,72 euroa. Ostopalveluna palvelujen tuottaminen
maksaa 681 225,49 euroa, tämän lisäksi palveluntuottaja tarjoaa ulkopuolisesta
myynnistä 8 % provisiota. Vuoden 2012 tuotoista (254 727,01 euroa) laskettuna tästä
muodostuu 20 378,16 euroa tuotot, jolloin palvelun hankinnan kokonaiskustannus on
yhteensä 660 847,33 euroa sis. alv. Näin ollen palvelujen tuottaminen omana työnä
on 13 355,39 euroa ostopalvelua kalliimpaa.
Nyt tehdyn vertailun lisäksi tarjous sisältää kustannuksia, joiden osuutta ei voida tarjousten vertailussa arvioida tarkasti. Laskennassa ei ole huomioitu palveluntuottajalle
siirtyvää investointivastuuta käytettävien koneiden ja laitteiden osalta, joka on laskettu
mukaan palveluntuottajan tarjoushintoihin. Näitä ovat esimerkiksi laitospesukoneen
hankinta Holmaan sekä kiinteistöhuollon toteuttaminen palveluntuottajan omalla kalustolla. Kurssikeskuksissa oleva kiinteistönhuollon kalusto on osittain lähes käyttöikänsä päässä ja edellyttää lähitulevaisuudessa kymmenien tuhansien eurojen investointeja konehankintoihin. Palveluntoimittaja on ilmoittanut laskeneensa tarjoukseen
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mukaan noin 32 000 euron kone- ja laitehankintainvestoinnit, joka sopimuskaudella
tarkoittaa yli 10 000 euroa vuosi-investointeja. Jos nämä vuosi-investoinnit huomioidaan mukaan vertailuun, oman tuotannon ja ostopalvelun hintaero kasvaa noin
25 000 euroon vuositasolla, ostopalvelun hyväksi.
Työntekijät kuuluvat kirkon eläketurvan piiriin sinä aikana, kun työskentelevät seurakuntien palveluksessa, kerryttäen henkilökohtaista eläkettä. Tarjouksia analysoitaessa
on tiedostettu, että siirtyvien henkilöiden osalta jo kertynyt eläkevastuu jää kirkon eläkelaitoksen vastuulle. Kustannusvertailussa eläkevastuun suuruutta ei ole voitu huomioida, koska tarkkaa summaa ei ole saatu eläkekassasta. Liikkeenluovutushetkellä
eläkevastuu siirtyy palveluntuottajalle tulevien eläkkeiden osalta.
Yksittäisiin ateriahintoihin tehty kustannuslaskelma perustuu vuoden 2012 toteutuneiden ateriahintojen mukaan laskettuun hintaan. Tämä hinnanosuus vaihtelee täysin
sen mukaan, miten paljon seurakunnat tulevat käyttämään kurssikeskusten palveluja
jatkossa. Vertailuhetkellä on ollut käytettävissä vuoden 2013 toteutuneet ateriamäärät
syyskuun loppuun saakka. Kun vertaa kuluvan vuoden ateriamääriä edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon, sisäisten aterioiden määrä on vähentynyt 27 aterialla edellisvuodesta (vähennys 0,1 % kokonaisateriamäärästä). Tämän perusteella on arvioitu,
että vuoden 2012 ateriamäärä kuvastaa varsin hyvin seurakuntien tämänhetkistä sisäistä käyttöä, ja laskelmassa on oletettu, että määrä säilyy vakiona myös jatkossa.
Seurakunnilta on tiedusteltu kurssikeskusten näkemyksiä kurssikeskusten käyttötarpeista jatkossa. Seurakuntien yhteinen näkemys oli, että kurssikeskukset ovat tarpeellisia rippikoulutyölle myös jatkossa, ja rippikoulujen kävijämäärissä ei ole odotettavissa suuria muutoksia tulevina vuosina. Sen sijaan seurakuntien talouden tiukentuminen voi aiheuttaa jatkossa haasteita varhaisnuorisotyön, diakoniatyön ja monikulttuurisuustyön leirien järjestämiseen, joskin toisaalta nähtiin myös se näkökohta, että esimerkiksi varhaistyön leirejä ei ole varaa viedä muualle kuin omiin keskuksiin.
Kurssikeskusten tasosta ja käyttökustannuksista eri seurakunnilta tuli ristiriitaista tietoa. Osa käyttäjäryhmistä on erittäin tyytyväisiä kurssikeskusten tämänhetkiseen tasoon, joskin on tiedostettu, että mahdolliset sisäilmaongelmat tai pelkät huhut niitten
olemassaolosta voivat vaikuttaa leiriläisten määrään vähentävästi. Tietyt käyttäjäryhmät (esim. diakoniatyö) puolestaan eivät koe kurssikeskuksia riittävän tasokkaiksi tai
esteettömiksi ja kertovat käyttävänsä jatkossa muita leiripaikkoja. Pääsääntöisesti
seurakunnat ovat kertoneet hinnoittelun olevan erittäin kilpailukykyinen, mutta yksi
seurakunnista ilmoitti, että omien kurssikeskusten käyttö on kalliimpaa kuin ulkopuolisten leiripaikkojen käyttö. Valmistelijalle ei toimitettu laskelmia tämän väitteen tueksi.
Päätöksenteko kurssikeskuspalvelujen hankkimiseksi ostopalveluna ei perustu pelkästään aiemmin tässä esittelyssä tehtyyn kustannusvertailuun. Henkilöstön kannalta
tarkasteltuna siirtyminen ruokapalvelualan suuryrityksen palvelukseen mahdollistaa
henkilöstön ammatillisen kehittymisen ja uralla etenemisen merkittävästi paremmin
kuin seurakuntien palveluksessa, jossa kurssikeskustoiminnot ovat osa seurakuntien
ydintoimintojen tukipalvelua. Henkilöstön on mahdollista tehdä itse ratkaisunsa siitä,
haluaako se siirtyä uuden palveluntuottajan palvelukseen vai hakeutuuko tässä yhteydessä muun ulkopuolisen työnantajan palvelukseen. Seurakuntayhtymän etu olisi,
että mahdollisimman moni henkilöstöstä siirtyisi kilpailutuksen mukana uudelle palveluntuottajalle, jolloin palvelua tuottaisi jatkossakin tuttu henkilökunta.
Seurakuntayhtymä on tehnyt päätöksen Kuntokallion kurssikeskustoiminnan lopettamisesta siinä vaiheessa, kun alueen asemakaavoitus valmistuu, jolloin vakituisen
henkilöstön tarve vähenee tämänhetkisestä. Taloudellisen tilanteen tiukentuessa
myös Holman kurssikeskuksen jatkoa tullaan tarkastelemaan erikseen, sillä kurssikeskuksen säilyttäminen edellyttää kohteeseen miljoonien rakennus- ja peruskorjausinvestointeja viimeistään Kuntokalliosta luovuttaessa. Mikäli molemmista kurssikeskuksista päätetään luopua, kurssikeskusten henkilökunnalle ei voida tarjota ammattia
vastaavaa työtä tulevaisuudessa. Palveluntoimittaja on puolestaan ilmoittanut alalla
olevan jatkuva tarve ammattitaitoisesta työvoimasta, joten siirtyvän henkilöstön työsuhteiden jatkuminen myös siirtymäkauden jälkeenkin on erittäin todennäköistä.
Kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna palvelun hankinta ostopalveluna on siis perusteltua.
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Kurssikeskusten käyttäjille palvelun hankkiminen ulkopuoliselta palveluntoimittajalta ei
aiheuta muutosta tämänhetkiseen toimintatapaan, vaan palvelu jatkuu keskeytymättömänä kuten tähänkin saakka. Palvelun tuottamistavalla ei myöskään ole vaikutusta
seurakuntien hankkimien kurssikeskuspalvelujen hinnoitteluun, vaan palvelun hintaa
hyvitetään seurakunnille yhteisistä palveluista myös jatkossa. Palveluntuottajan sopimusosapuolena toimii kiinteistö- ja tilapalvelut, joka maksaa palvelusopimuksen mukaiset kustannukset palveluntuottajalle ja laskuttaa edelleen seurakuntia kurssikeskusten käytöstä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tällä hetkellä seurakuntien
maksama osuus on noin 25 % todellisista palvelun tuottamisen kustannuksista. Kurssikeskusten hinnoittelua mietitään yhdessä pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien
kanssa, ja mahdolliset hinnanmuutokset tulevat sitten erikseen tätä kautta päätettäväksi.
Mikäli päätös palvelun ostamisesta ulkopuoliselta palveluntarjoajalta tehdään, sopimuskausi alkaa tarjouksesta poiketen 1.3.2014 siten, että siirtoon liittyviä valmisteluja
ja henkilöstön koulutuksia tehdään mahdollisuuksien mukaan jo tammi-helmikuun aikana.
Yhteistyötoimikunta, kurssikeskustoimikunta ja kirkkoherrojen kokous sekä henkilöstö
ovat antaneet kurssikeskuspalvelujen kilpailuttamisesta lausuntonsa, lausunnot ovat
esityksen liitteenä. Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.10.2013, ja
päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että kurssikeskusten kiinteistönhoito-, siivous- ja ruokapalvelut hankitaan Blue Service
Partners Oy:ltä 15.8.2013 päivätyn tarjouksensa mukaisesti.
Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Asiasta on saatu seuraavat lausunnot:

Kirkkoherrojen kokous 22.10.2013/11 §:
Päätös:

KiVa tutustui Sari Turusen esitykseen ja suhtautui myönteisesti uuteen suunnitelmaan
ja tarjouskilpailun tulokseen.

Yhteistyötoimikunta 29.10.2013/55 §:
Päätös:

Kiinteistöjohtaja Sari Turunen oli kokouksessa läsnä kello 10–10.58 selostamassa kilpailutusta ja sen tuloksia.
Saadun selvityksen perusteelle yhteistyötoimikunta puoltaa kurssikeskusten palvelutoiminnan antamista ostopalveluna uudelle palveluntuottajalle.

Liite 7: Kurssikeskusten henkilöstön ja kurssikeskustoimikunnan lausunnot
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. valita käydyn kilpailutuksen perusteella kurssikeskusten kiinteistönhoito-, siivousja ruokapalvelujen toimittajaksi Blue Service Partners Oy:n 15.8.2013 päivätyn
tarjouksensa mukaisesti
2. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimusasiakirjat
3. todeta, että nyt tehty päätös ei ole hankintasopimus. Hankintasopimus voidaan
tehdä aikaisintaan sitten, kun valitusaika on päättynyt.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Kokouksessa pidettiin tauko kello 19.08–19.16.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. valitsee käydyn kilpailutuksen perusteella kurssikeskusten kiinteistönhoito-, siivous- ja ruokapalvelujen toimittajaksi Blue Service Partners Oy:n
15.8.2013 päivätyn tarjouksensa mukaisesti
2. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen hyväksymään ja allekirjoittamaan
sopimusasiakirjat
3. toteaa, että nyt tehty päätös ei ole hankintasopimus. Hankintasopimus
voidaan tehdä aikaisintaan sitten, kun valitusaika on päättynyt.
Päätös

82 §

Esitys hyväksyttiin.

Kiinteistön 92-86-115-1 (Jokivarren seurakuntatalo) myynti
Kiinteistöjohtokunta 6.5.2013, 33§:
Seurakuntayhtymä omistaa Nikinmäen kaupunginosassa osoitteessa
Kimalaisenkuja 1 sijaitsevan kiinteistön 92-86-115-1, jolla sijaitsee käytöstä poistettu 215 m2 suuruinen Jokivarren seurakuntatalo (Jokivarren
seurakuntakeskus). Tontti on suuruudeltaan 2478 m2 ja sen kaavan
mukainen käyttötarkoitus on KTTY (Toimistorakennusten ja/tai ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue).
Yhteinen kirkkovaltuusto teki 23.4.2013 päätöksen huonokuntoisen
seurakuntatalon purkamisesta ja toimenpiteiden jatkamisesta kiinteistöstä luopumiseksi.
Marraskuussa 2005 yhteinen kirkkovaltuusto teki päätöksen kiinteistön
myynnistä Consrak Oy:lle kauppahintaan 140.000 €, mutta kauppa jäi
tuolloin toteutumatta. Syynä kaupan peruuntumiselle oli 1980-luvulla
Nikinmäen alueella tapahtunut laaja ympäristövahinko, jossa maaperään päätyi kiinteistön naapuritontilta trikloorietaani-nimistä liuotinmyrkkyä. Ostajaehdokas teetti tuolloin rakennettavuusselvityksen, jossa todettiin pohjavedessä olevan edelleen trikloorietaania, mikä aiheuttaa
teknisesti hallittavan riskin uuden rakennuksen käyttäjille.
Kone-Keskis Oy on 25.4.2013 jättänyt 70.000 € suuruisen kirjallisen
tarjouksen kiinteistön ostamisesta. Ostaja on ilmoittanut olevansa tietoinen siitä, että tontilla sijaitseva rakennus on purkukuntoinen. Ostaja
on myös tietoinen alueella tapahtuneesta pohjaveden pilaantumisesta,
ja on valmis ottamaan vastuulleen Uudenmaan elinkeino- ja ympäristökeskuksen edellyttämät selvitykset maaperän tämänhetkisestä tilasta,
sekä kaikki mahdollisesta maaperän puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset. Olemassa olevan rakennuksen purkukustannuksiksi on arvioitu noin 50.000 €.
Tontin tämänhetkinen kaava mahdollistaa tontille rakennettavaksi teollisuus- ja varastorakennuksia, ja muu rakentaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Aluearkkitehti Vesa Karisalolta on tiedusteltu
mahdollisuuksia kaavan muuttamiseksi asuinkäyttöön, mutta mahdollisuus tähän on huono, sillä tontti sijaitsee Lahdentien melualueella, keskellä teollisuusrakentamista.
Seurakuntayhtymällä ei ole omaa tarvetta kiinteistön käytölle. Kiinteistön arvo on vähäinen, joten mahdollisen vuokrauksen kautta saatava
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pitkän aikavälin tuotto-odotus olisi varsin alhainen. Näin ollen kiinteistön myynti on perusteltua. Kirkkolain 9:3 § mukaan kiinteistön myynti
edellyttää yhteiseltä kirkkovaltuustolta määräenemmistöpäätöstä asiassa.
Koska kyseessä on seurakunnan kiinteän omaisuuden myyminen, on
päätös kirkkolain 14:4 § mukaisesti alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistöjohtajan esitys
Kiinteistöjohtokunta päättää ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto
päättää
1. myydä kiinteistön 92-86-115-1 (Jokivarren seurakuntatalo) KoneKeskis Oy:lle hintaan 70.000€
2. todeta, että ostaja vastaa kaikista kiinteistökauppaan liittyvistä kustannuksista
3. todeta, että ostaja on tietoinen kiinteistön maaperän riskeistä ja on
ilmoittanut ottavansa niistä täyden vastuun
4. valtuuttaa kiinteistöjohtajan sopimaan muista kaupan ehdoista ja
allekirjoittamaan kaikki kiinteistökauppaan liittyvät asiakirjat
5. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi
Päätös

Ykn 13.11.2013

Kiinteistöjohtokunta päätti palauttaa asian uudelleen käsittelyyn ja edellyttää että kiinteistön 92-86-115-1 myynnistä järjestetään avoin tarjouskilpailu.

Kiinteistö- ja tilapalvelut on nyt kilpailuttanut Jokivarren seurakuntatalon myynnin. Kimalaisenkujalla sijaitsevan tontin ja sillä sijaitsevan vaurioituneen rakennuksen myynnistä tonttitarjouskilpailulla on ollut ennakkoilmoitus Oikotie-palvelussa 17.7.2013 alkaen. Varsinainen myynti-ilmoitus tarjouskilpailusta jätettiin sekä tontille että Oikotie
-palveluun 18.10.2013 alkaen siten, että tarjousten jättöaika päättyi 4.11.2013 kello
14.00.
Tarjousasiakirjat toimitettiin viidelle kiinnostuneelle, ja määräaikaan mennessä saatiin
yhteensä kolme tarjousta.
Tarjoukset olivat seuraavat:
Kone-Keskis Oy
Jussi Sopperi
Veijo Mikkonen ja Pia Koskela

85 000 €
75 000 €
64 325 €

Tarjoajat ovat tutustuneet tarjousasiakirjoihin ja ovat tietoisia tontilla sijaitsevasta purkukuntoisesta rakennuksesta sekä alueella tapahtuneesta pohjaveden pilaantumisesta. Korkeimman tarjouksen jättänyt Kone-Keskis Oy on tarjouksessaan myös ilmoittanut sitoutuvansa purkamaan rakennuksen tontilta välittömästi.
Esittelijä esittää, että Kone-Keskis Oy:n tarjous kiinteistön 92-86-115-1 myynnistä hyväksytään 31.10.2013 päivätyn tarjouksen mukaisesti. Lisäksi esittelijä esittää että
Kone-Keskis Oy:lle annetaan valtuudet purkaa vaarallinen rakennus tontilta välittömästi sen jälkeen, kun yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen kiinteistön
myynnistä ja rakennukselle on viranomaisten toimesta myönnetty purkulupa, ennen
päätöksen vahvistamista Kirkkohallituksessa.
Mikäli Kirkkohallitus ei vahvista myyntipäätöstä, päätös kiinteistön myynnistä raukeaa, jolloin Kone-Keskis Oy:lle korvataan rakennuksen purkukustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään arvioitujen purkukustannusten
määrällä 50 000 euroa.

Liite 8: Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjoukset
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Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 6.11.2013, ja päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. myydä kiinteistön 92-86-115-1 (Jokivarren seurakuntatalo) Kone-Keskis Oy:lle
31.10.2013 päivätyn tarjouksensa mukaisesti hintaan 85 000€
2. todeta, että ostaja vastaa kaikista kiinteistökauppaan liittyvistä kustannuksista
3. todeta, että ostaja on tietoinen kiinteistön maaperän riskeistä ja on ilmoittanut ottavansa niistä täyden vastuun
4. valtuuttaa kiinteistöjohtajan sopimaan muista kaupan ehdoista ja allekirjoittamaan
kaikki kiinteistökauppaan liittyvät asiakirjat
5. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi
6. valtuuttaa Kone-Keskis Oy:n purkamaan vaarallisen rakennuksen tontilta välittömästi sen jälkeen kun viranomaiset ovat myöntäneet rakennukselle purkuluvan
7. todeta, että mikäli kirkkohallitus ei vahvista päätöstä, päätös kiinteistön myynnistä
raukeaa jolloin Kone-Keskis Oy:lle korvataan rakennuksen purkukustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään arvioitujen purkukustannusten määrällä 50 000 €.

Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myydä kiinteistön 92-86-115-1 (Jokivarren seurakuntatalo) Kone-Keskis Oy:lle
31.10.2013 päivätyn tarjouksensa mukaisesti hintaan 85 000 euroa
2. todeta, että ostaja vastaa kaikista kiinteistökauppaan liittyvistä kustannuksista
3. todeta, että ostaja on tietoinen kiinteistön maaperän riskeistä ja on ilmoittanut ottavansa niistä täyden vastuun
4. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen sopimaan muista kaupan ehdoista ja allekirjoittamaan kaikki kiinteistökauppaan liittyvät asiakirjat
5. alistaa päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi
6. valtuuttaa Kone-Keskis Oy:n purkamaan vaarallisen rakennuksen tontilta välittömästi sen jälkeen, kun viranomaiset ovat myöntäneet rakennukselle purkuluvan
7. todeta, että mikäli Kirkkohallitus ei vahvista päätöstä, päätös kiinteistön myynnistä
raukeaa, jolloin Kone-Keskis Oy:lle korvataan rakennuksen purkukustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään arvioitujen purkukustannusten määrällä 50 000 euroa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. myy kiinteistön 92-86-115-1 (Jokivarren seurakuntatalo) Kone-Keskis
Oy:lle 31.10.2013 päivätyn tarjouksensa mukaisesti hintaan 85 000 euroa
2. toteaa, että ostaja vastaa kaikista kiinteistökauppaan liittyvistä kustannuksista
3. toteaa, että ostaja on tietoinen kiinteistön maaperän riskeistä ja on ilmoittanut ottavansa niistä täyden vastuun
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4. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen sopimaan muista kaupan ehdoista ja allekirjoittamaan kaikki kiinteistökauppaan liittyvät asiakirjat
5. alistaa päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi
6. valtuuttaa Kone-Keskis Oy:n purkamaan vaarallisen rakennuksen tontilta
välittömästi sen jälkeen, kun viranomaiset ovat myöntäneet rakennukselle
purkuluvan
7. toteaa, että mikäli Kirkkohallitus ei vahvista päätöstä, päätös kiinteistön
myynnistä raukeaa, jolloin Kone-Keskis Oy:lle korvataan rakennuksen
purkukustannukset toteutuneiden kustannusten mukaisesti, kuitenkin
enintään arvioitujen purkukustannusten määrällä 50 000 euroa.

Päätös

83 §

Esitys hyväksyttiin.

Vantaan Asolassa sijaitseva Lipstikan asemakaava-alue, AK-kortteleiden
vuokrausperiaatteet

Ykn 13.11.2013

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät omistavat Asolan kaupunginosassa sijaitsevan, osin Valtimontiehen ja Asolanväylään rajoittuvan, noin 11,1 ha maa-alueen. Vantaan seurakuntayhtymän omistusosuus maa-alueesta on 64,11 % ja Helsingin seurakuntayhtymän osuus on 35,89 %.
Vantaan kaupungin kanssa on sovittu alueen kaavoittamisesta asuntorakentamiseen.
Vantaan kaupunkisuunnittelu ja seurakuntayhtymät ovat yhdessä useampien mahdollisten toteuttajien kanssa valmistelleet luonnoksen Lipstikan asemakaava-alueen kaavoittamiseksi. Suunnitelmassa on asuntorakennusoikeutta yhteensä 40 180 k-m², josta kerrostalojen (AK) osuus on 34 300 k-m² ja pientalojen (AP) osuus 5 880 k-m².

Liite 9: Kaavaluonnos
Vantaan kaupungin kanssa on sovittu uudenlaisesta järjestelystä, jossa jo kaavoitusvaiheeseen pyritään saamaan yksi toteuttaja mukaan tuomaan rakentamisen asiantuntemusta kaavoitusprosessiin. Tämän johdosta seurakuntayhtymät ovat järjestämässä tontinvuokrauskilpailua Lipstikan asemakaava-alueen itäisestä alueesta, joka
sisältää 6 kpl 6-kerroksisia pistetaloja sekä yhden 8-kerroksisen pistetalon. Rakennusoikeutta kilpailualueella on yhteensä 15 800 k-m². Konsultin selvityksen mukaan
kyseisen AK-korttelin yksikköhinta olisi ARA-käyrästön mukaan 350 €/k-m², ja sitä
vastaava vuosivuokra 5 %:n tuottotavoitteen mukaan laskettuna 17,50 €/k-m². Vertailutietona voidaan käyttää vuonna 2008 Hiekkaharju 5 -alueelta seurakuntayhtymien
vuokraamien kerrostalotonttien vuokraa, joka oli noin 15,60 €/k-m².
Alueen kilpailutus on tarkoitus järjestää vuokraoikeusmaksun kilpailuttamisena, jossa
tonttien perusmaanvuokra on 17,50 €/k-m².
AK-kortteleiden maanvuokrasopimusten periaatteiksi esitetään seuraavaa:
1) Vuokra-aika
◦

50 vuotta alkaen asemakaavan vahvistumisesta

2) Vuokran tarkistaminen
◦

Perusvuosivuokra (vuokraushetkellä 17,50 €/k-m²) sidotaan viralliseen
elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) täysimääräisesti. Perusvuokran kuukaudeksi ja pisteluvuksi määritetään joulukuu 2013.

◦

25 vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta tarkistetaan tontin vuosivuokran ja alueen käypien tonttihintojen kehityksen vastaavuus. Vertai-
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lukohteena käytetään enintään kahden kilometrin päässä kohteesta sijaitsevia vastaavia kerrostalotontteja jotka sijaitsevat suunnilleen yhtäläisellä
etäisyydellä rautatieasemasta. Tontin uusi arvo tarkistetaan alueen sen
hetkisen käyvän arvon mukaiseksi, josta määritellään uusi vuosivuokra
aiemmin esitetyn tuottotavoitteen 5 % mukaisesti, kuitenkin niin että minimivuokra on aina vähintään sopimuskauden alussa määritetty vuosivuokra. Tämä tarkistus tehdään 6 kuukautta ennen 25. vuokravuoden
päättymistä, ja uusi perusvuokra astuu voimaan 26. vuokravuoden alusta
lähtien.
3) Vuokrasuhteen päättyminen
◦

Vuokralaisella on etuoikeus vuokra-ajan päättyessä saada vuokra-alue
uudelleen vuokralle erikseen sovittavin uusin ehdoin, jos se vuokrataan
samanlaiseen käyttötarkoitukseen. Mikäli vuokralainen haluaa käyttää
mainittua etuoikeutta, siitä on kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle viimeistään yhtä (1) vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä mainitun oikeuden menettämisen uhalla.

◦

Ellei vuokralainen halua käyttää etuoikeutta uuteen vuokraukseen, vuokralainen on velvollinen ennen vuokrakauden päättymistä omalla kustannuksellaan poistamaan tontilla sijaitsevat rakennukset perustuksineen ja
muut laitokset, tai tarjoamaan rakennuksia vuokranantajalle lunastettavaksi vuokranantajan arvioimasta hinnasta.

4) Vuokraoikeuden kirjaaminen, kiinnitykset ja panttaussitoumus
◦

Vuokralaisen tulee hakea vuokraoikeuden kirjaamista 6 kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

◦

Vuokralainen hakee kustannuksellaan parhaalle etusijalle vahvistettavan
kiinnityksen summalle, joka vastaa yhteensä kahden vuoden alkuvuosivuokraa

◦

Vuokralainen luovuttaa edellä mainitusta kiinnityksestä todistukseksi annettavan panttikirjan vuokranantajalle vakuudeksi vuosivuokran suorittamisesta viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

5) Kiinteistövero
◦

Vuokrattavalle tontille määrättävän kiinteistöveron maksaa vuokralainen
vuokranantajan esittämää laskua vastaan.

6) Muut velvoitteet
◦

Kaikille vuokralaisen vuokraamille tonttikokonaisuuksille laaditaan erillinen maanvuokrasopimus yllä mainittuja periaatteita noudattaen sen jälkeen, kun kilpailutus on päättynyt. Vuokratonttien luovutuskilpailussa ratkaisevana tekijänä tulee olemaan se vuokraoikeusmaksu minkä tarjoaja
seurakuntayhtymille esittää.

Jokaisen tontin vuokrauspäätös tuodaan erikseen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja se lähetetään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Vuokrauspäätökset edellyttävät vastaavia päätöksiä myös Helsingin seurakuntayhtymältä. (OJ/ST)
Kiinteistöjohtajan esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. hyväksyä Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien omistamien Lipstikan asemakaava-alueen AK-kortteleiden vuokrausperiaatteet
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2. todeta, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen vuokrausperiaatteiden hyväksymisestä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyy Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien omistamien Lipstikan
asemakaava-alueen AK-kortteleiden vuokrausperiaatteet
2. toteaa, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen vuokrausperiaatteiden hyväksymisestä.
Päätös

84 §

Esitys hyväksyttiin.

Talousarvion muutos, vuoden 2013 käyttötalousosa

Ykn 13.11.2013

Vuoden 2013 talousarvioon on tullut tarvetta tehdä muutos. Esittelyteksti perusteluineen on laadittu yhdessä tehtäväalueen vastuuhenkilön kanssa.
Yhteisten palveluiden pääluokka 3 menoarvion muutos
Viestintä tekee seurakunnissa ja yhtymän virastossa tehtävää työtä journalistisin keinoin (viikoittain ilmestyvä Vantaan Lauri -lehti jaetaan jokaiseen vantaalaiseen kotiin),
mutta lisäksi se tuottaa itsenäisesti aineistoa, joka on apuna ihmisen hengellisessä etsinnässä sekä seurakuntalehden että nettisivujen avulla. Vaikka nettisivut ovatkin painottuneet uutisiin ja faktatietoihin, siellä on myös mm. viikoittain vaihtuva Vartin retriitti,
päivän sana, Huojentamo ja rukoussivut. Viestintä vastaa myös yhteisestä sisäisestä
viestinnästä. Yhteisten tehtävien pääluokka on jaettu seuraaviksi tehtäväalueiksi:
–

Viestintä

–

Yhteinen seurakuntatyö

–

Kansainvälinen vastuu ja projektit

–

Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät

–

Yhteiset tapahtumat

Vantaan Laurin kustannukset ovat nousseet arvonlisäverolain uuden tulkinnan vuoksi.
Aiemman tulkinnan mukaan lehti on voitu tilata kaikille kaupunkilaisille osoitteettomalla
jakelulla ja alemmalla verokannalla, mikä on tänä vuonna 10 prosenttia. Verohallinnon
uuden tulkinnan mukaan vain henkilön nimellä jaettava lehti voi olla tilattava lehti. Tämän tulkinnan mukaan Vantaan Laurin, samoin kuin lukuisten muiden suurimmaksi

osaksi osoitteettomasti jaettujen lehtien, arvonlisävero on vuoden alusta lähtien ollut 24 prosenttia. Muutos ei ollut tiedossa Vantaan Laurin kuluvan vuoden talousarviota tehtäessä.

Hinnankorotuksen vaikutus on tänä vuonna noin 65 000 euroa, mutta osa tästä voidaan kattaa viestinnän säästöillä. Lisämäärärahan tarve on 35 000 euroa. Muuten
Vantaan Laurin kustannukset ovat viime keväänä tehdyn kilpailutuksen, muuttuneen
lehtikonseptin ja kahta numeroa pienemmän ilmestymismäärän ansiosta aiempaa
alemmat.
Talousarvion muutosesityksen taloudelliset vaikutukset
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Käyttötalouden muutosesitys lisää käyttötalouden kustannuksia arviolta 35 000 eurolla ja ennakoitu vuosikate pienenee samalla summalla. (JV)

Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä käyttötalousosaan esityksen mukaisesti 35 000 euron määrärahan siten, että yhteisten palveluiden pääluokkaan menoarvioon myönnetään 35 000 euron lisäys.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy käyttötalousosaan esityksen mukaisesti
35 000 euron määrärahan siten, että yhteisten palveluiden pääluokkaan
menoarvioon myönnetään 35 000 euron lisäys.
Päätös

85 §

Esitys hyväksyttiin.

Talousarvion muutos, vuoden 2013 investointiosa

Ykn 13.11.2013

Vuoden 2013 talousarvioon on tullut tarvetta tehdä joitakin muutoksia. Perusteluteksti
on väliotsikoitu ja numeroitu. Samat numerot ovat päätösesityksessä. Esittelyteksti
perusteluineen on laadittu yhdessä tehtäväalueen ja osaston vastuuhenkilön kanssa
Kiinteistöasiain johtokunta 6.11.2013
Yhtenä kiinteistöasiain johtokunnan johtosäännön 15 §:n mukaisista tehtävistä on
”valvoa, että vahvistettua talousarviota johtokunnan osalta noudatetaan ja että välttämättömät lisämääräraha-anomukset esitetään kirkkoneuvostolle”. Kiinteistöasiain johtokunta on kokouksessaan 6.11.2013 tehnyt esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle
muutoksista vuoden 2013 talousarvioon.
Vuoden 2013 kokonaisinvestoinneista on kiinteistö- ja tilapalvelujen osalle varattu yhteensä 8,2 M€ määräraha, ja investointituottoja on arvioitu saatavan 3,1 M€. Kaikkia
investointihankkeita ei kuitenkaan saada toteutettua suunnitellusti, joten yhteiselle
kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat määrärahamuutokset:
Investointimenomäärärahojen lisäykset:
93037 Hgin pitäjän kastelulaitteiston saneeraus
300 000 €
• Hankkeen kustannusten jakautuminen vuosille 2012 ja 2013 arvioitu virheellisesti budjetointivaiheessa
93041 Hämeenkylän kirkon hautausmaa, uusi katos
689 €
• Vuoden 2012 hanke, jonka loppukustannukset laskutettu vuoden 2013 puolella
94013 Tikkurilan uusi kirkko
140 000 €
• Käynnissä olleesta hankkeesta luovuttiin joulukuussa 2012, jolloin määräraha vuodelta 2013 poistettiin investointiohjelmasta. Vuoden 2012 kustannuksista laskutettiin 82.120€ vuoden 2013 aikana. Tämän jälkeen hanke on käynnistetty uudestaan asemakaavan muutossuunnittelulla, jolle tarvitaan lisämääräraha vuodelle 2013
94071 Kirkonkylän uusi kappeli
216 €
• Vuoden 2012 takuukorjaukset, joiden loppukustannukset laskutettu vuoden
2013 puolella
94262 Holman kurssikeskus
15 000 €
• Toukola-rakennuksen purkamisen kustannukset ylittyvät suunnitellusta asbestitöiden arvioitua suuremman määrän vuoksi
94264 Hämeenkylän kirkon julkisivut
200 000 €
• Kustannuspaikalta toteutettu myös vesikaton kunnostustyöt
94265 Virastotalon peruskunnostus, Walkers ikkunat
9 730 €
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• Vuoden 2012 hanke jonka loppukustannukset laskutettu vuoden 2013 puo-

lella
94283 Länsimäen seurakuntatalo, paloilmoitin1 239 €
järjestelmä
• Vuoden 2012 hanke jonka loppukustannukset laskutettu vuoden 2013 puolella
94295 Seurakuntien talon peruskorjaus
33 000€
• Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman valmistuminen siirtyi vuodelta 2012
vuodelle 2013
96131 Rekolan kirkon tuolien kunnostus
20 620€
• Vuoden 2012 hanke, jonka valmistuminen siirtyi vuodelle 2013
Investointimenomäärärahojen lisäykset yhteensä

720 494 €

Investointimenomäärärahojen vähennykset:
91010 Hiekkaharju 5, Sipulipuiston asemakaava
-200 000 €
• Asemakaava ei ole edennyt suunnitellusti
91013 Lehtisaaren asuinrakennus
-3 400 000 €
• Hanketta ei ole käynnistetty koska arvioidut rakennuskustannukset ylittävät
hankkeen kannattavuusarvion. Hankkeen toteuttamista harkitaan vielä; vaihtoehtona on tontin vuokraaminen toteuttajalle
91015 Karhusaari, kaavoittaminen
-50 000 €
• Asemakaava ei ole edennyt suunnitellusti
91018 Lehtisaari, tonttijohtojen siirto
-660 000 €
• Toteutus siirtyy vuodelle 2014
94236 Kivistön kirkko, peruskunnostus
-25 000 €
• Suunnittelua ei ole käynnistetty
94263 Pyhän Laurin kirkon peruskunnostus
-130 000 €
• Äänentoiston toteutus ja yläpohjan puhdistus siirtyvät vuodelle 2014
94269 Myyrmäen kirkko, julkisivut
-150 000 €
• Julkisivujen peruskorjaus siirrettiin kuntotutkimuksen perusteella tulevaisuuteen, joten suunnittelua ei tässä vaiheessa toteuteta
94284 Korson kirkko, IV-kanavat ja äänentoisto
-100 000 €
• IV-kanavien puhdistus ja äänentoiston parantaminen toteutetaan kustannuspaikalta 94175, muut peruskorjaukset, joten määräraha jää käyttämättä
94296 Honkanummen krematorio
-65 000 €
• Kunnostustoimenpiteet siirtyvät vuodelle 2014
94297 Vaaralan kirkon purkaminen
-147 000 €
• Vaaralan kirkko on myyty joten purkamiseen varattuja määrärahoja ei tarvita
94298 Kaivokselan kirkon purkaminen
-230 000 €
• Purkuluvan saaminen viivästyy, joten purkaminen siirtyy vuodelle 2014
99001 Vuokraoikeuksien myynti
-981 000€
• Virheellinen investointitili: kyseessä Lipstikan ja Leinelä 2:n maankäyttömaksut jotka eivät toteudu vuoden 2013 aikana
Investointimenomäärärahojen vähennykset yhteensä

-6 138 000 €

Investointitulomäärärahojen vähennykset:
98001 Maa-alueiden myynti
-1 641 000 €
• Koivukylän tonttikauppa ei toteudu
91010 Asunto-osakkeiden myynti
-1 000 000 €
• Asuntoja on päätetty myydä suunniteltua vähemmän
Investointitulomäärärahojen vähennykset yhteensä

-2 641 000 €

Talousarvion muutosesityksen taloudelliset vaikutukset
Kiinteistöpalveluiden menoarvion mukainen muutosesitys lisää kustannuksia 720 494
euroa ja vähentää 6 138 000 euroa eli nettoarvoltaan kiinteistöpalveluita koskeva esitys vähentää vuoden 2013 talousarvion kustannuksia 5 417 506 euroa sekä vähentää
tuottoja 2 641 000 euroa. (JV)
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Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää tehdä
vuoden 2013 talousarvioon seuraavat muutokset:
Investointiosan kiinteistöpalveluiden investointimäärärahaa lisätään 720 494 eurolla ja
vähennetään investointiosan investointimäärärahaa 6 138 000 eurolla sekä vähennetään tuottoja 2 641 000 euroa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteiselle kirkkovaltuusto tekee vuoden 2013 talousarvioon seuraavat muutokset:
Investointiosan kiinteistöpalveluiden investointimäärärahaa lisätään
720 494 eurolla ja vähennetään investointiosan investointimäärärahaa
6 138 000 eurolla sekä vähennetään tuottoja 2 641 000 euroa.
Päätös

86 §

Esitys hyväksyttiin.

Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosiksi 2014–2016

Ykn 13.11.2013

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 9.10.2013/184 § Vantaan seurakuntayhtymän talousarviota vuodeksi 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2014–2016.
Talousarvio vuodeksi 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2014–2016 on
laadittu tilanteessa, jossa talouden osalta eletään epävarmuuden aikaa. Suomen talous supistuu tänä vuonna ja ensi vuodeksikin on ennustettu vain hidasta kasvua.

Vantaan seurakuntien strategia
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi marraskuussa 2010 vuosiksi 2011–2016 Vantaan
seurakuntien strategian, jonka missiona on ”Armon asialla vaativassa maailmassa”.
Sen visiona on ”Ihmisiä kohtaava ja vahvistava sekä työssään uudistuva kirkko Vantaalla” ja neljä visiota tukevaa visionääristä painopistettä ovat
•

Vahvistamme jäsenyyden merkitystä.

•

Työskentelemme toimintaympäristön haasteiden mukaisesti.

•

Käymme vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä arkikielellä.

•

Tuemme elämänmittaista seurakuntayhteyttä.

Visiota tukevien painopisteiden toteuttamiseksi strategiassa on yhteensä yhdeksäntoista strategista tavoitetta.
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Seurakunnat ovat valinneet itselleen näistä strategisista tavoitteista sopivimmat ja
asettaneet vuodelle 2014 niitä koskevat tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet.
Yhteisiä strategisia tavoitteita ovat seuraavat kuusi (6) tavoitetta. Tavoitteille on asetettu myös yhteiset mittarit ja arviointikriteerit. Erityisesti näiden kuuden yhteisen tavoitteen toteutumisesta raportoidaan yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2014 aikana
puolivuotisraportissa ja vuoden lopussa toimintakertomuksessa.
1. Vapaaehtoiset (tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia)
Jäsenyyden merkityksen vahvistamiseksi kehitämme aktiivisesti seurakuntalaisten
mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön. Tämä edellyttää seurakuntalaisten
näkökulmasta mielekkäiden tehtävien ja toimintamahdollisuuksien luomista ja tunnistamista. Seurakuntalaiset otetaan mukaan kehittämään vapaaehtoistehtäviä. Tavoitteena on, että työntekijöiden työnkuvassa korostuu itse tekemisen sijasta yhä enemmän vapaaehtoistyön tukeminen, koordinointi sekä varustaminen (yhteydenpito, koulutus jne.).
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Yhteinen tavoite 1:
Luovumme työntekijäkeskeisestä ajattelutavastamme ja luomme seurakuntalaisille
mielekkäitä toimintamahdollisuuksia.
2. Toimimme siellä, missä ihmiset ovat
Painotamme toimintaamme sinne, missä ihmiset jo ovat: päiväkoteihin, kouluihin,
oppilaitoksiin, työpaikoille, kauppakeskuksiin, vapaa-ajanviettopaikkoihin, laitoksiin ja
koteihin. Seurakuntien mahdolliset uudet toimitilat sijoitetaan niin, että ne tukevat tällaista jalkautumista.
Yhteinen tavoite 2:
Jalkaudumme tilaisuuksiin, kaupunkitapahtumiin, päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin, työpaikoille, palvelutaloihin, sairaaloihin, koteihin jne.
3. Maahanmuuttajat (otamme huomioon monikulttuurisuuden)
Vantaan seurakuntien alueella maahanmuuttajien osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti.
Kaksi kolmesta maahanmuuttajasta on kristittyjä. Lähes 90 % Vantaalle muuttajista on
maahanmuuttajia. Tämä asettaa haasteita siihen, miten seurakunnissamme teemme
monikulttuurisuustyötä muun muassa maahanmuuttajien kanssa.
Yhteinen tavoite 3:
Kaikissa seurakuntien ja yksiköiden työtiimeissä on otettu huomioon monikulttuurisuus tavoitteiden asetannassa.
Yhteinen tavoite 4:
Luomme edellytyksiä sille, että kristityt maahanmuuttajat löytävät seurakuntamme yhteyteen ja kirkon jäsenyyteen.
4. Kristityn identiteetin tukeminen (tuemme kristityn identiteettiä: heikkokin
usko riittää)
Tuemme laajasti kristityn identiteetin muodostumista ja ylläpitämistä. Katsomme, että
hyvinkin erilaisella uskonnollisella taustalla ja heikollakin uskolla voi kilvoitella.
Yhteinen tavoite 5:
Luodaan irrallisten (Jäsen360) jäsenryhmälle toimintamalleja.
Yhteinen tavoite 6:
Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme tekemään hengellistä työtä verkossa.
Yhteisten palveluiden yksiköissä asetetaan strategiset tavoitteet prosessien kehittämiselle asiakkaan näkökulmasta, taloudellisuudelle, henkilöstön osaamisen kehittämiselle sekä yhteisten palveluiden ja seurakuntien yhteistyön kehittämiselle.
Ympäristöä ja ympäristötyötä koskevat tavoitteet otetaan huomioon seurakunnissa ja
yhteisten palvelujen yksiköissä osana perustoimintaa.

Jäsenyys
Vantaalaisista kirkkoon kuului vuoden 2012 lopussa 65,4 %. Kirkkoonkuulumisprosentti on viime vuosina laskenut keskimäärin prosenttiyksiköllä vuodessa. Vaikka Vantaan kaupungin väkiluku kasvaa jatkuvasti, seurakuntien jäsenmäärä on kääntynyt
laskuun. Vuoden 2012 lopussa seurakuntiin kuului 800 jäsentä vähemmän kuin vuoden 2012 alussa. Väestötilastojen mukaan jäsenmäärän pieneneminen on alkuvuonna 2013 nopeutunut ja jäsenmäärä on laskenut vuoden alusta yli 1 100 jäsenellä.
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Tutkimukset osoittavat, että varsinkin pääkaupunkiseudulla asuville tärkein syy kuulua
kirkkoon on se, että kirkko tekee hyvää ja auttaa lähimmäisiä. Suuren haasteen seurakuntiemme toiminnalle tuo se, että pääkaupunkiseudun kaupunkien asukkaista yli
puolet eivät osallistu seurakuntien tilaisuuksiin edes kerran vuodessa.
Tutkimukset osoittavat myös, että enemmistö kirkon jäsenistä ei enää tiedosta seurakunnan varsinaista yhteisöllistä olemusta sanan ja sakramenttien ääreen kokoontuvana yhteisönä. Kaikki eivät myöskään tiedosta sitä, että kaikki kastetut ovat kutsuttuja
yleisen pappeuden periaatteen mukaisesti toteuttamaan kristillistä palvelutehtävää
omalla paikallaan yhteiskunnassa.
Vantaan seurakunnat ovat tiedostaneet tilanteen jäsenmäärän pienenemisessä ja lähteneet kehittämään yhteisiä keinoja jäsenyyden vahvistamiseksi. Näitä ovat muun
muassa kirkollisten toimitusten vahvistaminen (mm. Pienelle parasta -hanke), jäsenyyden tukihanke (Jäsen360) sekä hautauspalveluprosessin kehittäminen.

Talous
Uusien suhdanne-ennusteiden mukaan pahin vaihe euroalueen velkakriisissä on ohitse ja kokonaistuotanto rahaliitossa alkaa kasvaa ensi vuonna. Euroalueen talouden
ennustettu piristyminen hyödyntää vääjäämättä Suomea. Vuoden 2013 bruttokansantuotteen supistumisen ennustaa valtiovarainministeriö olevan -0,8 % ja vuodelle 2014
kasvuksi +0,9 %. Valtiovarainministeriö ennustaa inflaation tasoksi 1,6 % vuonna
2013 ja vuodeksi 2014 ennuste on 2,1 %.
Vantaan seurakuntayhtymän talous on toistaiseksi vakaa. Olemme kuitenkin tilanteessa, jossa jäsenmäärä ei kasva ja kirkkoon kuulumisprosentti laskee yhden prosenttiyksikön vuositasolla. Verotulojen kasvun ennakoidaan pysähtyneen vuositasolla ja
kääntyvän jopa laskuun, mutta kustannukset jatkavat nousuaan. Taloustilanteen säilyttäminen hyvänä edellyttää päätöksiä seurakuntayhtymän kahteen suurimpaan kustannuserään: henkilöstöön ja kiinteistöihin.
Kustannusten karsiminen ja tuottojen lisäämispyrkimykset ovat olleet oikean suuntaisia. Näitä pyrkimyksiä tulee jatkaa ja löytää lisää keinoja seurakuntayhtymän taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Suomen talouden matalasuhdanteesta johtuen lähes
kaikki kaavoitussuunnitelmat ovat jonkin verran viivästyneet aikaisemmin arvioidusta.
Toimintatuotoiksi vuodelle 2014 on arvioitu 9 770 000 euroa.
Talousarvion valmistelun pohjaksi yhteinen kirkkoneuvosto antoi 12.6.2013 vuoden
2014 käyttötalouden nettomenon kehitykseksi -1,0 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Lähtökohdaksi käyttötalouden suunnittelulle otettiin, että käyttötalouden vuosittaisen tuoton odotetaan kasvavan keskimäärin +4,1 % ja ulkoisten vuokratuottojen
+3,0 %. Henkilöstömenot laskevat -1,0 %. Tuossa kokonaiskasvussa on huomioitu ylimääräinen eläkemaksu 300 000 euroa ja kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkankorotusarvio 20 euroa. Toimintamenojen kasvuksi on arvioitu +2,4 %. Toimintakulujen kokonaismääräksi vuodelle 2014 on arvioitu 33 154 000 euroa.
Kirkollisverotulon arvioidaan laskevan -2,4 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna ja
tilinpäätökseen 2012 verrattuna -1,7 %. Yhteisöverotuoton arvioidaan laskevan -1,2 %
vuoden 2013 talousarvioon verrattuna sekä nousevan vuoden 2012 tilinpäätökseen
verrattuna 9,1 %. Verotulojen yhteismääräksi arvioidaan 29 296 000 euroa, jossa lasku on -2,2 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna ja -0,2 % vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna.
Vuosikate-ennuste edellä kuvatuilla muuttujilla vuodeksi 2014 on 3,0 milj. euroa.
Keskimääräisen kansantalouden kasvuennusteen BKT:n on arvioitu vuosille 2014–
2019 olevan noin 1 % vuodessa. Maanvuokratuottojen kehitys myöhästyy ja kirkkoon
kuulumisprosentin arvioidaan pienenevän yhden prosenttiyksikön vuodessa.
Vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä tulee laskea ns. lomapalkkavaraus pitämättä olevista vuosilomista. Vuoden 2014 talousarvioon esitetään lomapalkkajaksotukseen
50 000 euron määrärahaa.
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Investoinnit
Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman taloustyöryhmän loppuraportissa vuodelta 2013
investoinneista mainittiin seuraavaa: ”Laaditaan kiinteistöjen vähentämissuunnitelma.
Investoinnit sopeutetaan aiempaa vuosikatekatevaatimusta 3,4 miljoonaa euroa alhaisemmalle tasolle. Tehostetaan seurakuntayhtymän rakentamisen laadunvalvontaa ja
seurantaa.”
Investointien tarkempaa suunnittelua varten on laadittu pidemmän aikavälin investointisuunnitelma, joka kattaa vuodet 2014–2019. Suunnitelmassa on lähdetty siitä, että
keskimääräinen kokonaistalouden kasvuennuste vuosille 2014–2019 on noin 1 %
vuodessa. Maanvuokratuottojen kehitys myöhästyy ja kirkkoon kuulumisprosentin arvioidaan pienenevän 1 prosenttiyksiköllä vuodessa. Seurakuntien tulojen arvioidaan
kasvavan vuosikymmenen aikana keskimäärin 1,0 % vuodessa. Lisäksi vuoteen 2019
saakka ulottuva pitkän aikavälin vuosikatetavoite on 2,4 miljoonaa euroa vuodessa,
mikä asettaa suuria rajoitteita toteuttaa suunniteltuja peruskorjaus- ja muita pienempiäkin korjaushankkeita sekä kalustohankintoja. Mikäli vuosikatetta halutaan korottaa,
tapahtuu se vähentämällä kiinteistöjä, lisäämällä toiminta- ja verotuloja sekä viime kädessä vähentämällä henkilöstöä.
Painopisteprojektit
Talousarviossa on ollut viime vuosina erillinen projektimääräraha, jonka avulla on tuettu yhteisestä strategiasta nousevien painopisteiden toteuttamista kaikissa seurakunnissa ja yhteisen palveluiden yksiköissä.
Painopisteprojekteja on 7 kpl ja ne on ryhmitelty seuraavien teemojen alle:
Painopisteprojektit ovat
1. Jäsenyyden vahvistaminen
2. Kouluyhteistyö
3. Toiminnan ja tilojen yhteissuunnittelu uusilla ja laajenevilla asuinalueilla
4. Toiminta hyvän tekemisen kanavana seurakuntalaisille
5. Vaalit 2014
Painopisteprojekteihin ehdotetaan varattavaksi yhteensä 264 000 euroa.
Lausunnot
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 §:n mukaan seurakuntaneuvostoille on annettava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee asiassa päätöksen. Lausuntoja on
pyydetty myös yhteistyötoimikunnalta ja yhteisiltä johtokunnilta. Määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot ovat liitteenä.
Lausunnot ovat pääsääntöisesti myönteisiä ja niissä kiinnitetään huomiota olennaisiin
seikkoihin seurakunnan toiminnan ja sen suunnittelun näkökulmista.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9.10.2013 pyytänyt seurakunnilta lausuntoa vuoden 2012 alijäämistä johtuvista seurakuntakohtaisten säästösuunnitelmien toteutumisesta vuonna 2013 ja talousarviossa 2014. Määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot ovat liitteenä.
Seurakuntaneuvostojen lausunnot ovat pääsääntöisesti myönteisiä ja niissä kiinnitetään huomiota olennaisiin seikkoihin seurakunnan toiminnan ja sen suunnittelun näkökulmista. Lausunnot sisältävät joitain uusia ajatuksia jatkosuunnitteluun seurakuntakohtaisina ehdotuksina:
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Hakunila: kehysmäärärahan vuosileikkaukselle katto (% tai €).
Hämeenkylä: Seurakuntaneuvosto anoo lisämäärärahaa 38 000 euroa vuoden 2014
talousarvioon takaamaan lakisääteisen rippikoulutyön sekä nykytasoisen iltapäiväkerhotoiminnan.
Talouspäällikön kommentti: Lisämäärärahan anominen lausuntomenettelyssä ei ole
mahdollista ja tältä osin Hämeenkylä esittää alijäämäistä talousarviota.
Tikkurila: TTS -suunnittelun toinen ja kolmas vuosi on otettava tarkemman arvioinnin
kohteeksi jatkossa. Ylijäämien käyttöaika tulisi olla 5 vuotta.
Säästösuunnitelmien osalta voidaan todeta, että Rekolan ja Vantaankosken tasapainottamistoimet ovat hyviä. mutta Vantaankosken osalta euromääriltään ja ajankohdiltaan yksilöimättömiä. (JV)

Liite 10: Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2014–2016
Liite 11: Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2014–2016
Liite 12: Lausunnot vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2014–2016 toiminta- ja taloussuunnitelmasta,
sisältää Rekolan ja Vantaankosken seurakuntien säästösuunnitelmat
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. pyytää Vantaankosken seurakuntaneuvostoa täsmentämään, mitä toimenpiteitä
(euromäärä ja ajankohta) sisältävät lausunnon kohdat
a. toimintakuluja supistetaan 50 000 euroa
d. toimintatuloja lisätään 5 000 euroa
e. henkilöstökuluissa säästetään 5 000 euroa
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
a. hyväksyä Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2014–2016
b. hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvion vuodeksi 2014
c. merkitä tiedoksi Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat 2014–2016.

Käsittely

Talouspäällikkö poisti valmistelutekstistä lauseen ”...mutta Vantaankosken osalta euromäärään ja ajankohdiltaan yksilöimättömiä” sekä poisti päätösesityksen kohdan 1.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa tehdyillä muutoksilla.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyy Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2014–2016
2. hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodeksi 2014

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

5/2013
69–93 §

34 (45)

3.12.2013
3. merkitsee tiedoksi Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat 2014–2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Valtuutetut Jukka Hako ja Paula Lehmuskallio jääväsivät itsensä talousarvioon sisältyvän avustusmäärärahan 30748 Helsingin pitäjä -julkaisun käsittelyn osalta.

87 §

Nina Maskulinin eroanomus ympäristötoimikunnasta ja kiinteistöjohtokunnasta

Ykn 13.11.2013

Nina Maskulin on lähettänyt seurakuntayhtymälle 27.9.2013 päivätyn eroilmoituksen:
”Pyydän vapautusta luottamustehtävistäni paikkakunnalta muuton takia.”
Yhteinen kirkkovaltuusto on 26.2.2013/10 § valinnut Nina Maskulinin kiinteistöjohtokuntaan Minna Kuuselan varajäseneksi vuosiksi 2013–2014.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 6.3.2013/44 § valinnut Nina Maskulinin ympäristötoimikunnan puheenjohtajaksi vuosiksi 2013–2014. (AS/JT)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto
1. päättää myöntää Nina Maskulinille eron ympäristötoimikunnan puheenjohtajan
tehtävästä
2. päättää valita ympäristötoimikunnalle uuden puheenjohtajan toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myöntää Nina Maskulinille
eron kiinteistöjohtokunnan varajäsenen tehtävästä
4. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää valita Minna Kuuselalle uuden
henkilökohtaisen varajäsenen kiinteistöjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi
ajaksi.

Käsittely

Jäsen Marika Tähkänen ehdotti, että ympäristötoimikunnan puheenjohtajaksi valittaisiin Arja Wallenius ja Minna Kuuselan varajäseneksi kiinteistöjohtokuntaan Anni Tsokkinen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi Marika Tähkäsen ehdotus, joka koski ehdotusta varajäseneksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. myöntää Nina Maskulinille eron kiinteistöjohtokunnan varajäsenen tehtävästä
2. valitsee Minna Kuuselalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kiinteistöjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Käsittely

Valtuutettu Johanna Korhonen ehdotti, että Minna Kuuselan varajäseneksi
valittaisiin Anni Tsokkinen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Minna Kuuselan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kiinteistöjohtokuntaan valittiin Anni Tsokkinen.

88 §

Palkanmäärityskäytännön muuttaminen Vantaan seurakuntayhtymässä

Ykn 13.11.2013

Vantaan seurakuntayhtymässä palkanmääritys tapahtuu keskitetysti siten, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää sekä seurakuntien että yhteisten palvelujen virkojen/työsuhteiden vaativuusryhmistä ja peruspalkoista ja niiden tarkistamisista. Jo ennen nykyiseen palkkausjärjestelmään siirtymistä yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien palkkauksesta ja yhteinen kirkkovaltuusto virkoja perustettaessa tehnyt päätökset virkojen hinnoitteluryhmästä ja palkkaluokasta.
Käytännössä palkanmääritys on tapahtunut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan
8.10.2008/163 § tekemän päätöksen mukaisesti siten, että palkka-asiamiehenä toimiva viranhaltija on valmistellut tehtävien vaativuusryhmiä ja peruspalkan määrittelyä
koskevat asiat palkkatyöryhmälle. Palkkatyöryhmän käsittelyn jälkeen asiat on tuotu
yhteiselle kirkkoneuvostolle päätettäväksi. Näin on varmistettu, että seurakuntayhtymässä noudatetaan yhteisiä linjauksia, tehtävien sijoittelu vaativuusryhmittelyyn tapahtuu yhdenmukaisin perustein ja että kullekin tehtävälle määritelty vaativuusryhmä
vastaa tehtävänkuvauksen sisältöä kokonaisuudessaan.
Palkkatyöryhmän käsittelyn jälkeen asiat on tuotu yhteiselle kirkkoneuvostolle päätettäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt myös linjausperiaatteista koskien eräiden työntekijäryhmien (mm. kappalaisten, lastenohjaajien, hallintosihteereiden ja tiedotustehtäviä hoitavien) palkkausta. Tämän lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt määräaikaisten peruspalkan osien maksamisen periaatteista sekä väliaikaisen
viranhaltijan peruspalkan määräytymisestä kelpoisuusehtojen jäädessä täyttymättä.
Palkka-asiamiehenä toimivalle viranhaltijalle on ohjesäännöllä delegoitu viranhaltijapäätösten tekeminen vuosisidonnaisista palkanosista ja määräaikaisista peruspalkan
osista lukuun ottamatta päällikkövirkoja, joiden osalta päätöksen tekee yhtymän johtaja.
Palkanmäärityskäytännöissä on eri seurakuntayhtymien välillä eroja. Espoossa yhteinen kirkkovaltuusto valitsee henkilöstöjohtokuntaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan
kuusi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin seurakunnasta valitaan
yksi jäsen ja tälle varajäsen. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää varsinaisista jäsenistä
johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
toimikaudekseen. Johtokunta kutsuu itselleen sihteerin. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja
edustajalla sekä hallintojohtajalla on oikeus olla läsnä kokouksessa, jossa heillä on
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee hallintopäällikkö tai hänen alaisensa viranhaltija. Henkilöstöjohtokunta valmistelee ja hoitaa
henkilöstöasioita yhteisen kirkkoneuvoston alaisena seurakuntayhtymän perussäännön ja tämän johtosäännön perusteella.

Liite 13: Espoon seurakuntayhtymän henkilöstöjohtokunnan johtosääntö
Myös Kuopion seurakuntayhtymässä henkilöstöhallintoa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alainen henkilöstöasiain johtokunta, johon yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen seitsemän (7) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen. Kirkkovaltuusto määrää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi
ja johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Liite 14: Kuopion ev.-lut. seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnon johtosääntö
Helsingin seurakuntayhtymässä kaikki palkkausta koskevat päätökset tekee yhteinen
kirkkoneuvosto siltä osin kuin asiaan otetaan kantaa ensimmäisen kerran (esim. sisällöltään uudet tehtävät). Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston antamassa uuden palkkausjärjestelmän soveltamisohjeessa on otettu kanta, jonka mukaan hallintojohtaja voi virkamiespäätöksellä päättää viran/toimen palkkauksesta, jos
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siihen on jo olemassa yhteisen kirkkoneuvoston linjaus. Helsingin seurakuntayhtymässä on palkkaustyöryhmä, johon kuuluu kolme pääluottamusmiestä, hallintojohtaja,
kaksi kirkkoherraa, palvelussuhdepäällikkö ja henkilöstösihteeri.
Oulun seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto on ohjesäännöllä delegoinut
päätösvaltaansa palkka-asioissa yhtymän johtajalle ja henkilöstöpäällikölle, joka toimii
palkka-asiamiehenä. Yhtymän johtaja päättää palkka-asiamiehen esittelystä viran/työsuhteen vaativuusryhmän ja peruspalkan sekä harkinnanvaraisen osan kaikkien yhtymän ja seurakuntien virkojen/työsuhteiden osalta, lukuun ottamatta kirkkoherroja ja
yhtymäjohtajan välittömiä alaisia. Henkilöstöpäällikkö myöntää virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat vuosisidonnaiset osat sekä muut virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat lisät ja päättää muista henkilöstölle tulevista korvauksista ja eduista linjausten mukaisesti sekä päättää erillisistä erityisperusteisista vaativuusosista yhtymän
johtajan yleispäätösten mukaisesti.
Vantaan seurakuntayhtymässä esitetään siirryttäväksi noudattamaan käytäntöä, jossa yhtymän johtaja päättäisi palkka-asiamiehen esittelystä jo olemassa olevan
viran/työsuhteen vaativuusryhmästä ja peruspalkasta tai niiden muuttamisesta. Menettely koskisi kaikkia yhteisten palveluiden ja seurakuntien virkoja/työsuhteita lukuun
ottamatta kirkkoherroja ja yhtymän johtajan välittömiä alaisia. Vuosisidonnaista palkanosaa ja määräaikaista peruspalkan osaa koskevat päätökset tekisi jatkossakin
palkka-asiamiehenä toimiva viranhaltija.
Uusien virkojen osalta vaativuusryhmästä päättää virkaa perustettaessa yhteinen kirkkovaltuusto yhteisen kirkkoneuvoston esittelystä, jossa jo on määritelty viran peruspalkka. Uusien työsopimussuhteisten tehtävien osalta tehtävän vaativuusryhmästä ja
peruspalkasta päättää yhteinen kirkkoneuvosto.
Yhteinen kirkkoneuvosto delegoisi tällä päätöksellä jo olemassa olevan viran/työsuhteen vaativuusryhmää ja peruspalkkaa tai niiden muuttamista koskevien päätösten tekemisen yhtymän johtajalle, jonka apuna toimisi palkkatyöryhmä.
Nykyiseen palkkatyöryhmään kuuluvat yhtymän johtaja Juha Tuohimäki, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Janne Silvast, lääninrovasti, kirkkoherra Jukka Nevala,
talouspäällikkö Juha Venho sekä palkka-asiamies Arja Oksanen. Kokouksiin on osallistunut myös lakimies Anita Savioja, jolle palkka-asiamiehen tehtävät tulevat ensi
vuonna siirtymään. Nykyisen palkkatyöryhmän kokoonpanoa esitetään laajennettavaksi niin, että mukaan otetaan myös pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet.
Vuosisidonnaista palkanosaa ja määräaikaista peruspalkan osaa koskevat päätökset
delegoitaisiin palkka-asiamiehelle nykyisen mallin mukaisesti. (AOK/AS/JT)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. asettaa yhtymän johtajan avuksi palkkatyöryhmän, johon yhtymän johtajan lisäksi
kuuluvat palkka-asiamies, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talouspäällikkö sekä kirkkoherrojen keskuudestaan valitsema edustaja. Lisäksi palkkatyöryhmään kuuluvat kirkon pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
a. delegoida yhtymän johtajalle jo olemassa olevan viran/työsuhteen vaativuusryhmästä ja peruspalkasta tai niiden muuttamisesta päättämisen kaikkien yhtymän ja seurakuntien virkojen/työsuhteiden osalta lukuun ottamatta kirkkoherroja ja yhtymän johtajan välittömiä alaisia
b. delegoida palkka-asiamiehelle vuosisidonnaista palkanosaa ja määräaikaista
peruspalkan osaa koskevat päätökset
c. päättää, että edellä mainitut muutokset sisällytetään uudistettavina oleviin ao.
ohje- ja johtosääntöihin
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d. päättää, että uusi käytäntö astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta lukien
sen jälkeen kun yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt asiassa päätöksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. delegoi yhtymän johtajalle jo olemassa olevan viran/työsuhteen vaativuusryhmästä ja peruspalkasta tai niiden muuttamisesta päättämisen kaikkien
yhtymän ja seurakuntien virkojen/työsuhteiden osalta lukuun ottamatta
kirkkoherroja ja yhtymän johtajan välittömiä alaisia
2. delegoi palkka-asiamiehelle vuosisidonnaista palkanosaa ja määräaikaista peruspalkan osaa koskevat päätökset
3. päättää, että edellä mainitut muutokset sisällytetään uudistettavina oleviin
ao. ohje- ja johtosääntöihin
4. päättää, että uusi käytäntö astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta
lukien sen jälkeen kun yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt asiassa päätöksen.
Päätös

89 §

Esitys hyväksyttiin.

Kansainvälisen vastuun vuoden 2013 avustusmäärärahan jakopäätös

Ykn 13.11.2013

Vuoden 2013 talousarvioon on varattu lähetystyölle, Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle 3. pääluokkaan 705 000 euron avustusmääräraha.
Päätösvalta avustusten jakamisessa
Perussäännön 4 §:n 8 f) -kohdan mukaan seurakuntayhtymä päättää talousarviosta
myönnettävän lähetystyön ja kirkon ulkomaanavun kannatusmäärärahasta, kuitenkin
niin, että kullakin seurakunnalla on lisäksi oikeus käytettävissään olevasta määrärahasta myöntää tukea lähetystyölle ja kirkon ulkomaanavulle. Seurakuntaneuvostojen
päätökset (yhteensä 352 358 euroa) merkitään tässä yhteydessä tiedoksi ja yhteinen
kirkkovaltuusto päättää 352 642 euron määrärahaosuudesta. Yhteinen kirkkovaltuusto
voi päättää olla tilittämättä jollekin tai joillekin järjestöille jakoperusteen mukaisesti laskettua avustusosuutta joko osittain tai kokonaan.
Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti vuoden 2011 kansainvälisen vastuun määrärahoista 9.11.2011/216 §.

Liite 15: Yhteisen kirkkoneuvoston päätös 9.11.2011 / 216 §
Päätöksen mukaan Suomen Evankelisluterilaiselta Kansanlähetykseltä (SEKL), Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä (SLEY), Svenska Lutherska Evangeliföreningeniltä (SLEF), Evankelinen Lähetysyhdistys Kylväjältä (ELK) ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajilta (SANSA) vähennetään vuonna 2011 avustuksesta 25 % sekä
50 % vuonna 2012 ja vuonna 2013 avustusta ei myönnetä lainkaan, mikäli nämä järjestöt eivät ryhdy noudattamaan kirkon linjauksia naispappeusasiassa ja muissa tasaarvoon liittyvissä asioissa. Näin säästyvät varat ohjataan Suomen Lähetysseuralle
(SLS) ja Suomen Pipliaseuralle (SPS) vapaaehtoiskannatuksen suhteessa KLK:n tilaston perusteella.
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Vuonna 2011 em. järjestöiltä leikattiin avustuksista 25 % ja vuonna 2012 yhteisen kirkkoneuvoston linjauksen mukaisesti 50 % ja vastaavat summat tilitettiin SLS:lle ja
SPS:lle.

Liite 16: Yhteisen kirkkoneuvoston päätös 10.10.2012 / 149 §
Avustuksen jakaminen -prosessi
Vuoden 2013 talousarvion kansainvälisen vastuun avustusmääräraha on tarkoitus jakaa ja tilittää em. päätösten mukaisesti kirkon virallisille lähetysjärjestöille, Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle talousarviossa (TA 2013, s. 21) mainittujen
jakoperusteiden mukaisesti kuitenkin niin, että otetaan huomioon yhteisen kirkkoneuvoston vuoden 2011 kansainvälisen vastuun avustusmäärärahan yhteydessä tehdyt
päätökset sekä vuosina 2011 ja 2012 saadut selvitykset lähetysjärjestöjen kannoista
naispappeuteen ja samaa sukupuolta olevien parisuhteessa eläviin henkilöihin lähetystyössä.

Liite 17: Lähetysjärjestöjen selvitykset v. 2011 ja v. 2012
Lähetysjärjestöjen suhtautumista naispappeus- ja tasa-arvoasioita on selvitetty lisäksi
yhteisen kirkkoneuvoston informaatiotilaisuudessa 24.9.2013, jolloin Kirkkohallituksen
ulkoasiainosaston päällikkö, kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen on ollut kertomassa
Vantaan seurakuntien luottamushenkilöille Kirkkohallituksen ja lähetysjärjestöjen välisistä perussopimuksista sekä niiden pohjalta käytävistä ohjauskeskusteluista.
Kimmo Kääriäisen esitys kokonaisuudessaan on luottamushenkilöiden luettavissa
seurakuntayhtymän verkkosivuilla:
http://www.vantaanseurakunnat.fi/fi/hallinto/poytakirjat-ja-esityslistat/ykv/esityslistatliiteineen-2013/ykv-2013-10-01
Perussopimuksen tarkoituksena on määritellä periaatteet, joita sopijajärjestö noudattaa lähetystehtävän toteuttamisessa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kirkko
sitoutuu kohtelemaan kaikkia lähetysjärjestöjään yhdenvertaisin perustein. Perussopimuksen allekirjoittaneella järjestöllä on kirkon lähetysjärjestön asema.
Sopijajärjestön velvollisuutena on noudattaa omassa toiminnassaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja päätöksiä sekä toteuttaa kirkon hyväksymää lähetysstrategiaa ja sen toimintaperiaatteita. Sopijajärjestö raportoi vuosittain keskeisistä
strategisista linjauksistaan, toiminnastaan ja taloudestaan kirkon lähetystyön toimikunnalle. Kirkon ja sopijajärjestön kanssa käydään vuosittain ohjauskeskustelu. Sopijajärjestö voi saada seurakunnilta kolehtivaroja ja talousarviomäärärahoja sekä vapaaehtoista kannatusta seurakuntien kautta.
Kääriäisen mukaan sekä kirkon virkakäsitystä että samaa sukupuolta olevien parisuhteita ja niissä elävien toimimista lähetysjärjestöissä on käsitelty syksyllä 2013 käydyissä ohjauskeskusteluissa. Ohjauskeskustelut on käyty kunkin järjestön kanssa erikseen niin, että yhteenveto niistä tehdään vasta joulukuussa 2013.
Kirkossa on päätetty virkakäsityksestä jo 1980-luvun lopulla ja avattu tuolloin naisille
papin virka. Kirkon kirjaus asiassa on toisin ajattelevia kunnioittava. Paikallisesti on
kuitenkin voitava tehdä kansainvälisen diakonian ja lähetysjärjestöjen avustuksia koskevia päätöksiä, joiden mukaan ei suosita järjestöjä, jotka toiminnassaan eivät käytännössä hyväksy kirkon virkakäsityksen mukaista pappeutta lähetystyössä.
Kirkossa vallitsee homoseksuaalisuudesta ja samaa sukupuolta olevien parisuhteista
vastakkaisia teologisia tulkintoja. Kansainvälisessä diakoniassa ja lähetystyössä on
syytä kunnioittaa paikallista kontekstia. Tämä tarkoittaa eri kirkkojen erilaisten teologisten argumentaatioiden huomioon ottamista ja vastavuoroista kuulemista.
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Jos lähetysjärjestö kuitenkin jo lähtökohtaisesti poissulkee omassa toiminnassaan samaa sukupuolta olevien parisuhteessa elävien henkilöiden toiminnan lähetystyössä,
on voitava paikallisesti tehdä päätös rajoittaa tällaiselle järjestölle osoitettavaa taloudellista tukea.
Alla olevassa taulukossa on esitetty seurakuntaneuvostojen päätösten mukaiset summat lähetysmäärärahojen jaosta seurakunnittain. Tikkurilan seurakuntaneuvosto ei ole
vielä tehnyt päätöstä vuoden 2013 lähetysmäärärahojen jaosta.

Seurakunta

Jakosumma

Srk:n
päätös

SLS SLEY SLEF

SPS

SEKL

ELK

SANSA

KUA

Yht.

Tikkurila

90182

Vantaankoski

68280

28.8.13

32774

683

0

4097 10925 14339

5462

0

68280

Korso

50520

19.9.13

21020

0

0

6500

4000

6500

50520

Vanda svenska

19560 24.10.13

19560

0

0

0

0

0

0

0

19560

Hakunila *)

47568

19.9.13

15700

0

0

2700

9000

7000

2300 10868

47568

Rekola

39144

29.5.13

10099

373

0

2840

4000 15079

2840

3913

39144

Hämeenkylä

37104

9.4.13

7978

7978

0

0

7978

4000

0

37104

107131

9034

0 16137 33403 56588

Yhteensä

90182

352358

1500 11000

9170

18602 21281 352358

*) SEKL/Hakunila sis. 2000 € Helsingin evl. Kansanläh. Velmeman seurakunnalle,
SLS/Hakunila sis. Outreach-työ, Etiopia 1700 €.
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteisesti jaettavan osuuden jakoesityksen mukainen jako SLS:n ja SPS.n välillä vapaaehtoiskannatuksen suhteessa. (JT)

Tähän taulukkoon on kerätty ja laskettu vapaaehtoiskannatuksen mukaiset virallisten lähetysjärjestöjen osuudet
sekä KUA:n ja merimieskirkon osuudet.
Järjestö *)

Vapaaehtoiskannatus 2012 KLK:n tilaston mukaan ja %-osuus

Avustussumma

SLS

8 388 084

87,7 %

236129

SPS

1 078 808

12,3 %

33184

Yhteissumma

9 546 751

100,00 %

269 313

KUA (osuus on 20 % 336 641 määrärahaosuudesta

67 328

Merimieskirkko (osuus on talousarvioon merkitty summa)

16 000

Valtuuston päättämä summa yhteensä
Yhtymän johtajan esitys

352 641

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. merkitä tiedoksi seurakuntien seurakuntaneuvostojen tekemät kohdennuspäätökset
ja tilittää avustussummat järjestöille päätösten mukaisesti:
Suomen Lähetysseura
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
Suomen Pipliaseura
Suomen Evankelislutelilainen Kansanlähetys
Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
Kirkon Ulkomaanapu

107 131
9 034
0
16 137
33 403
56 588
18 602
21 281

Yhteissumma

262 176
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Tikkurilan seurakuntaneuvosto päättää marraskuun kokouksessaan 90 182 euroa
kohdistamisesta avustusjärjestöille.
2. tilittää talousarvion mukaisesti Suomen Merimieskirkko ry:lle 16 000 euroa
3. tilittää talousarvion mukaisesti Kirkon Ulkomaanavulle 67 328 euroa
4. tilittää 269 313 euroa avustussummasta yleisavustuksena talousarvion jakoperusteen mukaisesti vapaaehtoiskannatuksen suhteessa KLK:n tilaston perusteella siten,
että SLEYn, SLEFn, SEKLn ja ELKn ja Sansan avustuksesta vähennetään 100 % ja
vastaava summa lisätään SLS:n, SPSn avustuksiin myös vapaaehtoiskannatuksen
suhteessa seuraavasti:
Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen Pipliaseura (SPS)

236 129
33 184

Yhteissumma

269 313

5. tarkistaa päätöksen tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Jäsen Liisa Virta jätti päätöksen kohtaan 4. eriävän mielipiteensä.

Liite 18: Liisa Virran eriävä mielipide
Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. merkitsee tiedoksi seurakuntien seurakuntaneuvostojen tekemät kohdennuspäätökset ja tilittää avustussummat järjestöille päätösten mukaisesti:
Suomen Lähetysseura
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
Suomen Pipliaseura
Suomen Evankelislutelilainen Kansanlähetys
Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
Kirkon Ulkomaanapu

107 131
9 034
0
16 137
33 403
56 588
18 602
21 281

Yhteissumma

262 176

Tikkurilan seurakuntaneuvosto päättää marraskuun kokouksessaan
90 182 euroa kohdistamisesta avustusjärjestöille.
2. tilittää talousarvion mukaisesti Suomen Merimieskirkko ry:lle 16 000 euroa
3. tilittää talousarvion mukaisesti Kirkon Ulkomaanavulle 67 328 euroa
4. tilittää 269 313 euroa avustussummasta yleisavustuksena talousarvion
jakoperusteen mukaisesti vapaaehtoiskannatuksen suhteessa KLK:n tilaston
perusteella siten, että SLEYn, SLEFn, SEKLn ja ELKn ja Sansan avustuksesta vähennetään 100 % ja vastaava summa lisätään SLS:n, SPSn avustuksiin
myös vapaaehtoiskannatuksen suhteessa seuraavasti:
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Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen Pipliaseura (SPS)

236 129
33 184

Yhteissumma

269 313

5. tarkistaa päätöksen tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
Käsittely

Valtuutettu Kari Mansikka teki vastaesityksen Vantaan seurakuntayhtymän lähetysmäärärahojen jakamisesta. Esityksen oli allekirjoittanut yhteensä 15 valtuutettua.
Valtuutetut Johanna Korhonen ja Sari Roman-Lagerspetz kannattivat yhteisen kirkkoneuvoston esitystä.
Valtuutetut Matti Sollamo ja Aulis Mölsä kannattivat Kari Mansikan esitystä.
Valtuutettu Juha Luodeslampi kannatti yhteisen kirkkoneuvoston esitystä.
Valtuutettu Jukka Hako kannatti yhteisen kirkkoneuvoston esitystä ja toivoi nimenhuutoäänestystä.
Valtuutettu Jan-Erik Eklöf kannatti yhteisen kirkkoneuvoston esitystä.
Valtuutettu Mirja Taipale kannatti Kari Mansikan esitystä.
Valtuutettu Minna Kuusela kannatti Jukka Hakon toivomusta nimenhuutoäänestyksestä.
Valtuutetut Tapio Virkkala ja Miika Huuskonen kannattivat yhteisen kirkkoneuvoston esitystä.
Puheenjohtaja pyysi Kari Mansikkaa muotoilemaan vastaesitystään tarkemmaksi.
Kokouksessa pidettiin tauko kello 20.20–20.30.
Kari Mansikka teki korjatun vastaesityksen, jota Matti Sollamo kannatti ja
joka on pöytäkirjan liitteenä.
Vastaesityksessä kohdat 4.–5. kuuluvat muutettuina seuraavasti:
4. Vantaan seurakuntayhtymän lähetystyölle tarkoitettu määräraha (§ 89 kohta 4; 269 313 euroa) jaetaan kaikkien edellä mainittujen lähetysjärjestöjen
kesken paikallisen Vantaan rovastikunnan vapaaehtoiskannatuksen suhteessa KLK:n tilaston perusteella. Lisäksi valtuutamme viranhaltijat laatimaan esityksen mukaiset laskelmat.
5. tarkastaa tämän pykälän kohdat 1–3 välittömästi kokouksessa. Kohta 4
tarkastetaan normaalissa järjestyksessä.

Päätös

Esityksen kohtia 4.–5. koskevassa nimenhuutoäänestyksessä, jossa yhteisen
kirkkoneuvoston esitystä kannattavat vastasivat ”jaa” ja Mansikan esitystä
kannattavat ”ei”, annettiin 24 ”jaa”-ääntä ja 22 ”ei”-ääntä.
Näin ollen hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys kokonaisuudessaan.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 18 a): Kari Mansikan vastaesitys
Liite 18 b): Äänestysluettelo
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Jäsenaloite Tikkurilan kirkosta

Ykn 13.11.2013

Anita Ranta on jättänyt syyskuussa Tikkurilan seurakunnan kirkkoherralle seuraavan
aloitteen kirkkovaltuustolle:
Arvoisat valtuuston jäsenet
Toivon että otatte pikaisesti käsittelyyn kirkkomme asian. Tässä tilassa
oleva kirkkomme maksaa tyhjyyttään ja kaikkinaiset kuljetukset eri
puolille Vantaata maksaa myös ja on monelle perheelliselle ja vanhukselle erittäin vaikea toteuttaa.
Tämä tila on myös häpeä Vantaan kaupungille kun ei saada kirkollisia
palveluja asukkaille. Se että joku taho sanoo ettei kirkkoa saisi purkaa
on puppua, sillä jossain tulee raja vastaan mitä kannattaa säilyttää, juuri tämä tulee kalliiksi siis ”sälyttäminen” vaikka on todettu käyttökelvottomaksi. Emme voi elää keskellä museoita ja varsinkaan kun siihen ei
ole varaa. Mitään kaavaa ei tarvita kun tämä puretaan ja rakennetaan
uusi tilalle.
Tiedän ettei budjetti pullota mutta ei se myöskään tyhjä ole, joten ohjatkaa varat niin että saamme mahdollisimman nopeasti uusi KIRKKOMME entisen tilalle. Sen ei tarvitse olla pröystäilevä mutta kylläkin toimiva.
Tämä tilanne kummastuttaa jo ulkopuolisiakin, kun Vantaa hehkuttaa
asukkaiden parasta.
Tämä asukas aloite on annettu myös Vantaan kaupungin valtuustolle
16.9.2013.
Rohkeaa toimintaa teiltä toivoo/vaatii Vantaan kirkkokansa.
Kirkkojärjestyksen 7: 9 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan
ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto on 29.5.2013/65 § päättänyt mm. valtuuttaa Tikkurilan seurakunnan kirkkoherran selvittämään Tikkurilan kirkon sulkemista
mahdollisimman nopeasti.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 12.6.2013/120 § päättänyt, että Tikkurilan kirkon käytöstä
luovutaan kokonaisuudessaan kesän 2013 kuluessa ja että kiinteistöpalvelut järjestää
yhteistyössä Tikkurilan seurakunnan ja Vanda svenska församlingin kanssa korvaavat väistötilat siten, että toiminta väistötiloissa voi käynnistyä kesälomien jälkeen. Tämän mukaisesti on toimittu ja Tikkurilan seurakunnan toiminta on käynnistynyt syksyllä 2013 korvaavissa tiloissa.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 11.9.2013/161 § käsitellyt Tikkurilan keskustan asemakaavamuutoksen suunnittelua. Siinä yhteydessä on todettu, että yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 4.12.2012, että olemassa oleva Tikkurilan kirkko puretaan, ja sen paikalle rakennetaan uusi kirkkorakennus. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.11.2012 hakea asemakaavamuutosta Tikkurilan kirkon purkamisen ja uudelleen rakentamisen sallivaksi sen jälkeen kun yhteinen kirkkovaltuusto on
tehnyt päätöksen Tikkurilan kirkon purkamisesta ja purkamislupa on lainvoimainen.
Koska Tikkurilan kirkon tilalle rakennettavan uudisrakennuksen on sulauduttava ympäröivään kaupunkikuvaan, on asemakaava- hakemuksen pohjaksi laadittavalla kaavasuunnittelulla erityisen tärkeä merkitys. Asemakaavamuutossuunnittelu ei ole tilaus
varsinaisen rakennuksen suunnittelusta.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 11.9.2013/161 § valita Tikkurilan keskustan asemakaavamuutoksen suunnittelijan.(AS/JT)
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Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lähettää
Anita Rannalle edellä olevan selvityksen vastauksena aloitteeseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto lähettää Anita Rannalle edellä olevan selvityksen
vastauksena aloitteeseen.
Päätös

91 §

Esitys hyväksyttiin.

Filippiineillä tapahtuneen katastrofin auttaminen Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen
Lähetysseuran kautta

Ykn 13.11.2013

Taifuuni Haiyan on trooppinen hirmumyrsky, joka aiheutti marraskuussa 2013 tuhoa
Filippiineillä. Satojatuhansia ihmisiä joutui lähtemään kodeistaan. Arvio kuolonuhreista
vaihtelee kahdestatuhannesta kymmeneentuhanteen.
Kirkon Ulkomaanavun rooli on nyt tehdä paikallisten avustusjärjestöjen työ mahdolliseksi. Tämä työ onnistuu keräysvarojen avulla. Tuhoalueella toimivat järjestöt tarvitsevat tiedon avustuksesta, jotta ne pystyvät hankkimaan kipeästi tarvittua vettä, ruokaa
ja suojaa apua tarvitseville. Kirkon Ulkomaanapu on myöntänyt katastrofirahastostaan
100 000 euroa taifuunista kärsineiden ihmisten auttamiseen. Varat käytetään kirkkojen katastrofiavun verkoston ACT-allianssin paikan päällä toimivien yhteistyökumppanien, kuten Lutheran World Reliefin ja Cristian Aidin työhön.
Suomen Lähetysseura on lähettänyt katastrofirahastostaan 12 000 euroa Filippiinejä
ravistelleen supertaifuuni Haiyanin aiheuttamien inhimillisten kärsimysten lievittämiseen. Suomen Lähetysseura koordinoi tuen kirkkojen kansainvälisen katastrofityön
verkoston ACT-allianssin kanssa. Avun jakelusta ja tarvekartoituksesta vastaavat
indonesialainen Yakkum Emergency Unit on vahva alueellinen osaaja katastrofityössä. Järjestö osallistui vuoden 2004 tsunamin tuhojen jälkihoitoon ja sillä on pitkäaikainen kokemus katastrofivalmius-toiminnasta sekä katastrofista kärsineiden yhteisöjen
toimintavalmiuden säilyttämisestä.
Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura ovat käynnistäneet keräyksen. Seurakunnilta on pyydetty kolehteja sekä lahjoituksia. Myös lipaskeräys on käynnistetty.
Ulkomaisen katastrofiavun määrärahaa on jäljellä 10 000 euroa. Tämän lisäksi anotaan yhteiseltä kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa 20 000 euroa. (JT/JV)

Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää ulkomaisesta katastrofiavusta yhteensä 10 000 euroa Filippiineillä tapahtuneen katastrofin aiheuttamien inhimillisten kärsimysten auttamiseen
2. kanavoida apunsa 7 500 euroa Kirkon Ulkomaanavun kautta ja 2 500 euroa Suomen Lähetysseuran kautta
3. edellyttää, että Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura raportoivat kirjallisesti avustuksen käytöstä ja tilanteesta alueella 31.5.2014 mennessä
4. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa
5. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myöntää yhteensä 20 000 euron määrärahan Filippiineillä tapahtuneen katastrofin aiheuttamien inhimillisten
kärsimysten auttamiseen ja kanavoida 15 000 euroa Kirkon Ulkomaanavun kautta
ja 5 000 euroa Suomen Lähetysseuran kautta.
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Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3.12.2013
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto myöntää yhteensä 20 000 euron määrärahan Filippiineillä tapahtuneen katastrofin aiheuttamien inhimillisten kärsimysten auttamiseen ja kanavoi 15 000 euroa Kirkon Ulkomaanavun kautta ja 5 000 euroa
Suomen Lähetysseuran kautta.
Päätös

92 §

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

93 §

Valitusosoitus

Liite 19: Valitusosoitus

Puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Hän kiitti yhteistä kirkkovaltuustoa ja henkilökunnan edustajia hyvästä työstä.
Juha Tuohimäki kiitti virkamiesten puolesta ja esitti kiitokset kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle.
Päätteeksi veisattiin yhteisesti virsi 30.
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Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 12.12.2013–13.1.2014 Vantaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 18.11.–23.12.2013 seurakuntien ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla.
Vantaalla 14.1.2014
ANITA SAVIOJA
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 10.12.2013
JUHA LUODESLAMPI
Juha Luodeslampi

PER-ERIK AURA
Per-Erik Aura

