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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Puheenjohtaja lausui muistosanat edesmenneestä kirkkovaltuuston jäsenestä
Erkki Rantalasta. Hänen muistoaan kunnioitettiin hetken hiljaisuudella.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 17.2.2014 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 24.2.2014 alkaen.

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

3§

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Joona
Rantasalo ja Mauno Peltokorpi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaarina Suonperä ja Mauno Peltokorpi.

4§

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito

Esitys

Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 11.3.2014 klo 12.00 Vantaan
seurakuntayhtymän virastossa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja
seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 13.3.–14.4.2014. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 17.2.–24.3.2014 samoilla ilmoitustauluilla olleella ilmoituksella.

Päätös

5§

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Jonne Kunnaksen eroanomus yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä

Ykn 29.1.2014

Rekolan seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Jonne Kunnas on lähettänyt 11.1.2014 päivätyn eroanomuksen luottamustehtävästä:
Haen eroa Vantaan Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Syynä
paikkakunnalta muutto.
Kirkkojärjestyksen 7: 2.1 §: Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee,
saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä
olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. (AS)

Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Jonne Kunnakselle eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. todeta, että Jonne Kunnaksen tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi tulee Seija Puha toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. myöntää Jonne Kunnakselle eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä
2. toteaa, että Jonne Kunnaksen tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi
tulee Seija Puha toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja toivotti Seija Puhan tervetulleeksi yhteisen kirkkovaltuuston
työskentelyyn.

7§

Kirjanpitäjän, kassanhoitajan ja kamreerin avoimien virkojen lakkauttaminen
talouspalveluista

Ykn 11.12.2013

Talouspalveluiden kirjanpitäjän virka on jäänyt avoimeksi 1.9.2011 lukien ja kassanhoitajan virka 1.10.2012 lukien. Myös kamreerin virka jää avoimeksi 1.1.2014 lukien
nykyisen viranhaltijan siirryttyä eläkkeelle.
Talouspalveluiden työtehtävät on tarkoitus järjestää uudelleen 1.1.2014 alkaen siten,
että tehtävät hoidetaan palkkaamalla niihin työsopimussuhteiset työntekijät. Avoimena
olevat kirjanpitäjän ja kassanhoitajan virat sekä avoimeksi tuleva kamreerin virka voidaan lakkauttaa. (AO)
Vt. henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle että se päättää lakkauttaa talouspalveluissa avoinna olevan kirjanpitäjän viran, avoinna olevan kassanhoitajan viran ja 1.1.2014 avoimeksi tulevan kamreerin viran 1.5.2014 alkaen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa talouspalveluissa avoinna olevan kirjanpitäjän viran, avoinna olevan kassanhoitajan viran ja 1.1.2014 avoimeksi tulevan kamreerin viran 1.5.2014 alkaen.
Päätös

8§

Esitys hyväksyttiin.

Vantaan Lipstikan asemakaava-alueen itäisen kerrostalokorttelin vuokrauskilpailu,
vuokraamista koskeva esisopimus ja varaussopimus

Ykn 29.1.2014

Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät omistavat Vantaan Asolan kaupunginosassa
sijaitsevan, osin Valtimontiehen ja Asolanväylään rajoittuvan, noin 11,1 ha:n maaalueen. Alue on parhaillaan kaavoitustyön alla. Kaavaluonnoksen mukaan alueelle on
tulossa asuntorakentamista yhteensä 40 180 k-m². Alueen omistusosuus jakautuu siten, että Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 64,11 % ja Helsingin seurakuntayhtymän osuus 35,89 %.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2013 Lipstikan asemakaavaalueen AK-kortteleiden vuokrausperiaatteet. Vuotuiseksi lähtövuokratasoksi määriteltiin 17,50 €/k-m².
Asemakaava-alueen ensimmäiseksi rakennusalueeksi on tarkoitus ottaa ns. itäinen
korttelialue, johon on luonnoksen mukaan tulossa yhteensä 15 800 k-m² kerrostalorakennusoikeutta. Kaavaluonnoksen mukaan alueelle on suunniteltu yksi 8-kerroksinen
pistetalo sekä 6 kpl 5-kerroksisia pistetaloja.
Itäisestä alueesta järjestettiin tontin vuokrauskilpailu. Tarjouspyyntöasiakirjat oli vapaasti noudettavissa Vantaan seurakuntayhtymän kotisivuilta
www.vantaanseurakunnat.fi 18.12.2013–8.1.2014 ja lisäksi kilpailusta ilmoitettiin seurakuntayhtymien kanssa läheisessä yhteistyössä toimiville rakennusyrityksille sekä
kaikille, jotka ovat olleet kiinnostuneita asuntorakentamisesta seurakuntien maaalueille. Tarjouksen alueen vuokraamisesta jätti määräaikaan 8.1.2014 klo 15.00 mennessä kuusi rakennusyritystä. Tarjouskilpailuaineisto ja tarjousten avauspöytäkirja
ovat nähtävillä kokouksessa.
Korkeimman tarjouksen vuokraoikeusmaksusta teki Lemminkäinen Talo Oy, tarjous oli
suuruudeltaan 2 212 000 euroa.
Koska alueen asemakaava ei ole vielä valmis, tässä vaiheessa on tarkoitus hyväksyä
esisopimus, missä sovitaan ehdot, joilla tonttikohtaiset vuokrasopimukset tehdään sen
jälkeen, kun asemakaava on vahvistunut. Lisäksi tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti
kilpailun voittaneen yrityksen kanssa laaditaan varaussopimus siten, että yritys suorittaa varausmaksuna 30 % vuokraoikeusmaksusta ennen yhteisten kirkkovaltuustojen
käsittelyä. Sopimukset laaditaan Lemmikäinen Talo Oy:n kanssa perustettavien yhtiöiden lukuun. Yhteiset kirkkoneuvostot hyväksyvät tahoillaan varaussopimuksen tammikuun 2014 aikana siten, että varausmaksu on neuvoteltu erääntyväksi 3.2.2014. Varaussopimus liitetään yhteisissä kirkkovaltuustoissa hyväksyttävään esisopimukseen.

Liite 1: Esisopimus ja varaussopimus liitteineen
Loput vuokraoikeusmaksusta on määritelty maksettavaksi erissä, erien maksuaikataulu kytkeytyy asemakaavan vahvistumiseen sekä kunnallistekniikkaan liittymismahdollisuuteen. Vantaan kaupungin kunnallistekniikan rakentamista koskeva sopimus
pyritään saamaan käsiteltäväksi yhtäaikaisesti seurakuntayhtymien hallinnossa tämän
esisopimuksen kanssa. Koska kunnallistekniikan rakentaminen tulee osapuolista riippumattomista syistä viivästymään suunnitellusta, on kunnallistekniikan viivästyminen
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huomioitu vuokraoikeusmaksun toisen erän maksuaikataulussa tarjouspyyntöasiakirjoista poiketen. Varsinaisen vuokrasopimuksen pituus on 50 vuotta asemakaavan
vahvistumisesta lähtien.
Koska kyseessä on yli 10 vuoden pituinen maanvuokrasopimus, päätös vuokrauksesta on alistettava Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.(OJ/ST)

Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Lipstikan asemakaava-alueen itäisen
korttelin varaussopimuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa
2. todeta, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee
vastaavan päätöksen varaussopimuksen hyväksymisestä
3. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen allekirjoittamaan varaussopimuksen
Vantaan seurakuntayhtymän puolesta
4. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
a) hyväksyä Lipstikan asemakaava-alueen itäisen kerrostalokorttelin vuokraamisen Lemminkäinen Talo Oy:lle 7.1.2014 päivätyn tarjouksensa mukaisesti
b) hyväksyä esityslistan liitteenä olevan tontin vuokraamista koskevan esisopimuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa
c) alistaa vuokrauspäätöksen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi
d) valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen allekirjoittamaan esisopimuksen
Vantaan seurakuntayhtymän puolesta
e) todeta, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen esisopimuksen hyväksymisestä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyy Lipstikan asemakaava-alueen itäisen kerrostalokorttelin vuokraamisen Lemminkäinen Talo Oy:lle 7.1.2014 päivätyn tarjouksensa mukaisesti
2. hyväksyy esityslistan liitteenä olevan tontin vuokraamista koskevan esisopimuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa
3. alistaa vuokrauspäätöksen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi
4. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen allekirjoittamaan esisopimuksen
Vantaan seurakuntayhtymän puolesta
5. toteaa päätöksen edellyttävän, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen esisopimuksen hyväksymisestä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Päiväkummun kiinteistökehityshankkeesta luopuminen

Ykn 29.1.2014

Päiväkummun kaupunginosassa sijaitsee Rekolan seurakunnan käytössä oleva Päiväkummun seurakuntatalo. Tila on rakennettu kahdessa vaiheessa: ensimmäinen parakkityyppinen rakennus, jossa sijaitsevat lasten tilat, wc-tilat ja keittiö, on valmistunut
vuonna 1969, ja vanhaan rakennukseen liitetty seurakuntasalin sisältävä laajennusosa vuonna 1987. Kiinteistön huoneistoala on 245 m² ja tilavuus 1 010 m³. Rakennus
sijaitsee lahjoituksena saadulla 1 647 m²:n suuruisella tontilla, jolla on rakennusoikeutta 500 m2 ja kaavamerkintä YK (kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten
korttelialue).
Vuonna 2004 työntekijöiden oireilujen pohjalta tehtiin kiinteistössä laajat sisäilmatutkimukset sekä terveysviranomaisen ja työsuojelupiirin tarkastukset. Selvitysten ja tarkastusten perusteella todettiin kiinteistön sisältävän runsaasti virheitä ja puutteita, jotka aiheuttavat kiinteistön sisäilmaongelmat. Ongelmina olivat mm. vanhan rakennuksen alle jätetyt rakennusjätteet sekä rakennukseen päin johtavat maanpinnan kaadot.
Korjaustoimenpiteinä alapohjan ryömintätila alipaineistettiin, ilmastointikanavat nuohottiin ja ilmastointi säädettiin siten, että korvausilma otetaan ulkoa eikä sisäilmaa
kierrätetä. Samalla tiedostettiin, että tehdyt korjaustoimenpiteet on tehty tilapäisiksi eivätkä ne mahdollista tilojen turvallisuutta kymmeniksi vuosiksi. Korjausten jälkeen tehtiinkin päätös siitä, että tilat voidaan ottaa käyttöön aina vuodeksi kerrallaan, ja toiminnan aikana on seurattava sisäilman laatua säännöllisesti. Sisäilman seurantatutkimuksia on tehty vuosittain ja tilojen käyttöä on voitu jatkaa, koska tutkimustulokset ovat olleet normaaleja.
Vuonna 2004 käynnistettiin hankesuunnittelu seurakuntatalon kunnostamiseksi tai
vaihtoehtoisesti uuden seurakuntatalon rakentamiseksi. Uuden seurakuntatalon rakentamisen hankesuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2005. Hankkeen laajuus oli noin
470 m2, kustannusarvio noin 2 miljoonaa euroa ja toteutusvuosiksi oli kaavailtu vuosia
2008–2009. Tammikuussa 2009 yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi ohjeellisena päivitetyn hankesuunnitelman, jossa hankkeen kustannuksiksi oli arvioitu 2,4 miljoonaa
euroa. Rakentamisajankohdan tavoitteeksi päätettiin tässä vaiheessa vuosi 2010.
Huhtikuussa 2009 Päiväkummun seurakuntatalo kuitenkin poistettiin investointiohjelmasta.
Talouden linjausten myötä päädyttiin tilanteeseen, jossa sekä uuden seurakuntatalon
rakentaminen että laajan peruskorjauksen toteuttaminen näyttivät mahdottomilta. Tästä syystä vuoden 2011 talousarvion yhteydessä käsiteltyyn pidemmän ajan investointiohjelmaan ei enää sisällytetty Päiväkummun seurakuntatalon uudisrakentamista,
vaan hanke korvattiin kiinteistökehityshankkeella, jossa tarkoituksena on löytää yhteistyökumppani toteuttamaan tontille palvelutalo tai muu vastaava tila jonka yhteyteen voidaan toteuttaa riittävät kerhotilat seurakunnan toiminnalle. Kesäkuussa 2011
yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Päiväkummun seurakuntatalon kiinteistökehityshankkeen jatkovalmistelun edellä mainitulta pohjalta.
Hankkeen jatkoa valmisteltiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Tarkoituksena
oli rakentaa tontille Vantaan vuokra-asuntojen (VAV) toimesta seurakunnan toimitilat
sekä kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. Tässä vaiheessa seurakuntien kokonaistilatarpeeksi arvioitiin noin 235 m2 ja rakennuskustannuksiksi 1 miljoonaa euroa
(noin 4 200 €/hym2).
Vuoden 2012 lopulla kävi kuitenkin ilmi, että yhteisomistuksellisen kiinteistöyhtiön
muodostaminen VAVin kanssa ei ole mahdollista, joten seurakuntayhtymä käynnisti
Vantaan kaupungin suostumuksella toimenpiteet uuden yhteistyökumppanin löytämiseksi. Tämän jälkeen hanketta vietiin eteenpäin Rinnekotisäätiön kanssa siten, että
tarkoituksena oli edelleenkin rakentaa tontille vammaispalveluasuntoja, joiden yhteyteen toteutetaan tilat seurakunnan käyttöön. Hankkeen valmistelua jatkettiin syksyyn
2013 saakka.
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Rekolan seurakuntaneuvosto 28.11.2013/103§
103 § Seurakuntaneuvosto linjaa Päiväkummun alueen seurakunnan toimitilatarpeen
Rekolan seurakuntaneuvosto teki kokouksessaan 30.08.2013 § 66.
päätöksen Rekolan seurakunnan konkreettisista toimenpiteistä alijäämän kattamiseksi.
Yhtenä toimenpiteenä esitettiin Päiväkummun tiloista luopumisesta aiheutuvat säästöt. Päiväkummun kiinteistön osalla todettiin sisäisistä
vuokrista aiheutuvaksi säästöksi vuositasolla 25 556,41 €. Tehdyn
päätöksen mukaisesti Päiväkummun toimitilasta luovutaan toukokuun
2014 lopussa.
Purettavan Päiväkummun seurakuntatalon paikalle suunnitellun uuden rakennuksen alustava kustannusarvio on aiempien suunnitelmien
pohjalta noin 1 M€.Tilojen toteuttamiseen ei ole varattu Vantaan seurakuntien investointiohjelmassa määrärahoja.
Vaihtoehtona omalle rakennuttamiselle on käyty neuvotteluja kiinteistökehityshankkeesta, jossa Rinnekotisäätiön toteuttaman palveluasumisen yhteyteen rakennettaisiin seurakunnan tarpeisiin toimitilat, jotka seurakunta vuokraisi Rinnekotisäätiöltä. Rinnekotisäätiö edellyttää
vuokrauksessa pitkää, vähintään 20 vuoden sopimusta.
Riippumatta siitä kuka tilan rakentaisi, Rekolan seurakunnan maksettavaksi tulee molemmissa tapauksissa tiloista perittävä sisäinen
vuokra. Aiemman alustavan vuokralaskelman mukaisesti, vain pelkät
ylläpitokustannukset huomioituna, sisäisen vuokran suuruus uudesta
tilasta olisi noin 20 000 € vuodessa.
Rekolan seurakunnan talouden arvioidaan lähivuosina supistuvan.
Siten myös vuokrakuluihin on käytettävissä entistä vähemmän rahaa.
Taloustyöryhmän 21.5.2013 päivätyssä raportissa esitetään Vantaan
seurakuntien yhteiselle kirkkoneuvostolle sisäisten vuokrien määrittelyn muuttumista vuoden 2015 alussa, jolloin kiinteistöjen sisäisiin
vuokriin lisätään myös pääomakustannusten osuus. Tällöin Rekolan
seurakunnan Päiväkummun tilan vuokrakustannukset arvioidaan nousevan vuodessa vähintään 60 000 €, korkeimmillaan jopa 80 000 €.
Vuoden 2015 jälkeen on tarkoitus jakaa seurakunnille vuokrasta pääomakustannusten osuus täysimääräisenä kaikista niistä tiloista, jotka
seurakunnalla on käytössä. Myöhemmin sovittavan siirtymäajan jälkeen (todennäköisesti 3–5 vuotta, jona aikana vuokramäärärahaa pienennetään asteittain) seurakunta sitoutuu sopeuttamaan toimintansa
siihen tilamäärään mikä heille on yhteisesti määritelty. Kun siirtymäaika päättyy, seurakunta saa määrärahaa kuten asetettu tilamäärä
määrittää. Jos tiloja on enemmän, seurakunta joutuu maksamaan
ylittävät vuokrakulut omista toimintamäärärahoistaan.
Päiväkummun seurakuntatalo on rakennettu lahjoituksena saadulle
tontille. Vaaralan kirkon myynnin yhteydessä on selkeytetty seurakunnalle lahjoitetun tontin lahjoitusehtoja. Kirkkohallituksen tulkinnan mukaan lahjoitusehto ei voi sitoa ikuisesti. Rekolan seurakunta katsoo,
että lahjoituksen ehdot ovat täyttyneet.
Rekolan seurakunta katsoo, että Rinnekotisäätiön toteuttama palveluasuminen on arvoiltaan lähellä lähimmäisen rakkauden vaatimusta ja
näin tukee seurakunnan arvoja ja toimintaa. Tontin vuokraamisesta
saatavat Rinnekotisäätiöltä saatavat vuokratuotot tukevat jatkossa
seurakuntien toimintaa.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

1/2014
1–16 §

10 (16)

4.3.2014
Esitys

Rekolan seurakunta luopuu toistaiseksi Päiväkummun toimitilatarpeesta ja jatkaa korvaavien tilojen vaihtoehtojen kartoittamista. Pykälä
tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Tehtiin kaksi muutosehdotusta:
1. Rekolan seurakunta luopuu Päiväkummun toimitilan tarpeesta Rinnekotisäätiön hankkeessa ja jatkaa korvaavien vaihtoehtojen kartoittamista.
2. Asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Pyydetään kiinteistöjohtaja esittelemään vaihtoehdot 16.1.2014 seurakuntaneuvostolle; kustannuslaskenta monipuolisesti eri vaihtoehdoista ja selvennys osa-aikaisesta vuokrauksen mahdollisuudesta (esimerkiksi 5 x 5 h /viikko yhteistyötilassa).
Toimitettiin kättennostoäänestys, jossa pöytäkirjantarkastajat toimivat
ääntenlaskijoina. Muutosehdotus 1. kolme (3) jaa-ääntä ja muutosehdotus 2. yhdeksän (9) jaa-ääntä. Lisäksi yksi jäsen äänesti tyhjää.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Pyydetään kiinteistöjohtaja
esittelemään vaihtoehdot 16.1.2014 seurakuntaneuvostolle; kustannuslaskenta monipuolisesti eri vaihtoehdoista ja selvennys osa-aikaisesta vuokrauksen mahdollisuudesta (esimerkiksi 5 x 5 h / viikko yhteistyötilassa). Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Kiinteistö- ja tilapalvelut laati pyydetyt lisäselvitykset toimitilan rakentamisen kustannusvaihtoehdoista, soveltuvan toimitilan vuokraamisesta
sekä mahdollisuuksista kuljettaa iltapäiväkerholaisia muihin toimitiloihin
ja Rekolan seurakunta selvitti vaihtoehtoja iltapäiväkerhojen järjestämiseksi muissa tiloissa.
Selvitykset osoittivat, että seurakuntayhtymällä ei ole realistisia mahdollisuuksia hankkeen toteutukseen tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa. 16.1. 2014 myös Rinnekotisäätiö ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta. Perusteluiksi vetäytymiselle he ilmoittivat, että Päiväkummun
alue ei ole tällä hetkellä Rinnekotisäätiön toiminnan kannalta keskeinen, eikä heillä ole halukkuutta lähteä toteuttamaan hanketta yksin.

Rekolan seurakuntaneuvosto 16.1.2014/6 §
6 § Tarkennukset Päiväkummun osalta
Seurakuntaneuvosto teki kokouksessaan 28.11.2013 § 103. päätöksen
ja palautti asian uudelleen valmisteluun. Seurakuntaneuvosto päätti
pyytää kiinteistöjohtaja Sari Turusen esittelemään vaihtoehdot
16.1.2014 seurakuntaneuvostolle; kustannuslaskenta monipuolisesti
eri vaihtoehdoista ja selvennys osa-aikaisesta vuokrauksen mahdollisuudesta (esimerkiksi 5 x 5 h / viikko yhteistyötilassa).
Esitys

Esittelijä Sari Turunen jakaa esityksen kokouksessa.
Rekolan seurakunnan Päiväkummun alueen iltapäiväkerhotoiminta siirtyy syksystä 2014 alkaen Päiväkummun seurakuntatalolta Päiväkummun koululle. Rinnekotisäätiön vetäydyttyä palvelukotihankkeestaan
Rekolan seurakunta luopuu Päiväkummun omasta toimitilahankkeesta.

Päätös

Ykn 29.1.2014

Esityksen mukaan.

Koska Rekolan seurakuntaneuvosto päätti 16.1.2014 luopua Päiväkummun omasta
toimitilahankkeesta, ja koska myös Rinnekotisäätiö on päättänyt luopua tontille suunnitellusta palveluasumishankkeesta, esitetään, että yhteinen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen Päiväkummun toimitilahankkeesta luopumisesta. Lisäksi esitetään, että
iltapäiväkerhotoiminnan päätyttyä keväällä 2014 Päiväkummun seurakuntatalo puretaan ja selvityksiä tontin jatkokäytöstä jatketaan. Rekolan seurakuntaneuvosto on
esittänyt toiveen, että tontin jatkokäytössä pyrittäisiin ottamaan huomioon Päiväkummun alueen palvelutarpeet.(ST)

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
Kiinteistöjohtajan esitys

1/2014
1–16 §

11 (16)

4.3.2014
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. luopua Päiväkummun toimitilahankkeesta
2. että Päiväkummun seurakuntatalo puretaan sen jälkeen, kun iltapäiväkerhotoiminta lakkaa tiloissa toukokuussa 2014
3. todeta, että tontin kaavoituksen valmistelussa pyritään ottamaan huomioon se,
että tontin jatkokäyttö palvelisi Päiväkummun aluetta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. luopuu Päiväkummun toimitilahankkeesta
2. päättää, että Päiväkummun seurakuntatalo puretaan sen jälkeen, kun iltapäiväkerhotoiminta lakkaa tiloissa toukokuussa 2014
3. toteaa, että tontin kaavoituksen valmistelussa pyritään ottamaan huomioon se, että tontin jatkokäyttö palvelisi Päiväkummun aluetta.
Käsittely

Valtuutettu Eija Harju ehdotti esityksen kohtaan 3. liittyen, että paikallisen
omakotiyhdistyksen kautta tehtäisiin kysely, mitä päiväkumpulaiset haluaisivat
tontilla olevan.
Valtuutettu Sakari Rokkanen kannatti Harjun ehdotusta. Lisäksi hän ehdotti,
että kohdan 3. tekstiä muutettaisiin siten, että sanamuoto ”pyritään ottamaan
huomioon” korvattaisiin sanamuodolla ”otetaan huomioon”.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen kohdat 1. ja 2.
Kohta 3. hyväksyttiin seuraavasti:
3. toteaa, että tontin kaavoituksen valmistelussa otetaan huomioon se, että
tontin jatkokäyttö palvelisi Päiväkummun aluetta ja että tarpeista pyydetään Päiväkummun omakotiyhdistyksen kanta.

10 §

Vantaan seurakuntien edustus Kirkon mediasäätiön valtuuskunnassa

Ykn 29.1.2014

Vantaan seurakunnat on yksi 24 seurakunnasta ja seurakuntayhtymästä, jotka Kirkkohallituksen kanssa perustivat Kirkon mediasäätiön vuonna 2005. Vantaan seurakunnat on rahoittanut säätiön toimintaa alusta asti. Tällä hetkellä rahoitus tapahtuu yhteisten viestintäpalveluiden budjetin kautta ja päätös siitä tehdään budjetin yhteydessä.
Tukisumma on ollut 0,17 euroa/jäsen. Mediasäätiön kautta kirkko ja seurakunnat tukevat kirkon arvoperustaan liittyvien uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Tähän mennessä mediasäätiö on tukenut yli 180 eri hanketta, joista monet olisivat jääneet toteutumatta ilman sitä.
Säätiön toimintaa tukee ja valvoo valtuuskunta, jossa kullakin perustajayhteisöllä on
edustaja. Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Vuosina 2011–2013 valtuuskunnan jäsenenä on Vantaalta ollut Auli Hynninen ja varajäsenenä Jukka Hako. Jäsenet on valinnut yhteinen kirkkovaltuusto. (PJ)

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

1/2014
1–16 §

12 (16)

4.3.2014

Päätoimittaja-viestintäjohtajan esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää valita jäsenen ja varajäsenen Kirkon mediasäätiön valtuuskuntaan kaudeksi 2014–2016.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee jäsenen ja varajäsenen Kirkon mediasäätiön
valtuuskuntaan kaudeksi 2014–2016.
Käsittely

Valtuutettu Matti Sollamo ehdotti, että valtuuskunnan jäseneksi valittaisiin Auli
Hynninen.
Valtuutettu Aulis Mölsä ehdotti, että varajäseneksi valittaisiin Jukka Hako.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Kirkon mediasäätiön jäseneksi valittiin Auli Hynninen ja varajäseneksi Jukka
Hako.

11 §

Vantaan seurakuntien väestötilastot vuodelta 2013

Ykn 29.1.2014

Keskusrekisterin laatima Väestötilastot 2013 sisältää tietoja Vantaan seurakuntien
väestömuutoksista vuodelta 2013 ja sitä edeltäviltä vuosilta vuodesta 2003 alkaen.
Tämä mahdollistaa jäsenkehityksen tarkastelun pitkällä aikavälillä, ja antaa suuntaa
tulevien vuosien kehityksen arviointiin. Kirjuri-järjestelmän lisäksi lähteenä on käytetty
Vantaan kaupungin tilastoja. Vantaan kaupungin tilastoluvut vuodelta 2013 ovat vuositilaston ensimmäisessä versiossa ennakkotietoja, jotka päivitetään Vantaan kaupungin lopullisten lukujen valmistuttua.
Kirjuri-järjestelmän käyttöönotto on muuttanut vuositilaston sisältöä edellisistä vuosista. Muun muassa ikäjakaumat on suurelta osin jouduttu jättämään pois.
Vantaan seurakuntien läsnä oleva väestö oli vuodenvaihteessa 132 310 (134 225)
henkeä (vuoden 2012 luvut sulkeissa). Väkiluku väheni vuoden aikana 1 915 (800)
henkeä. -1,4 %:n lasku oli huomattava verrattuna edellisvuoteen (-0,6 %) ja toiseksi
suurin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Seurakuntien välillä oli selviä eroja väestökehityksessä. Tikkurilan seurakunnan väkiluku kasvoi edelleen, mutta kasvuprosentti oli edellisiä vuosia pienempi, 0,2 % (0,7 %). Muiden seurakuntien jäsenmäärä
laski. Voimakkainta lasku oli Hakunilan seurakunnassa, jonka väkimäärä laski 3,2 %
(-1,6 %).
Kirkkoon liittyi 679 henkeä (615) ja kirkosta erosi 2 273 henkeä (1 378). Seurakuntiin
muuttaneita oli 11 413 (12 121) ja seurakunnista muuttaneita 12 296 (12 690). Kirkkoon kuulumisprosentti oli kaupungin ennakkoväkiluvun mukaan laskettuna 63,7
(65,4). Maahanmuuttajien osuus Vantaan kaupungin väestöstä on ollut pitkään kasvussa. Se näkyy etenkin tulomuutossa niissä seurakunnissa, joiden alueella maahanmuuttajataustaisten osuus on suurin.
Kastettujen määrän lasku taittui. Vuonna 2013 kastettuja oli 1 579 (1 569). Vantaalla
syntyneistä kastettiin 57,7 % (60,3 %). Kuolleita oli 883 (899).
Kirkollisia vihkimisiä oli 445 (506). Niiden määrä laski edellisvuodesta 12 % ja vuodesta 2011 19 %. Avioliiton kirkollisten siunaamisten määrä vastaavasti nousi.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

1/2014
1–16 §

13 (16)

4.3.2014
Niitä oli 50 (34). Jäsenten solmimien avioliittojen kokonaismäärä jatkoi laskuaan ja oli
811 (896). Laskua oli edellisvuodesta 9 % ja vuodesta 2011 19 %.Kirkko oli mukana
61 %:ssa jäsentensä avioliiton solmimisessa (60 %). (EL)

Liite 2: Väestötilastot 2013
Rekisteripäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi vuoden 2013 väestötilastot ja lähettää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2013 väestötilastot.
Päätös

12 §

Esitys hyväksyttiin.

Kurssikeskusten toiminnanjohtajan viran lakkauttaminen

Ykn 29.1.2014

Yhteinen kirkkovaltuusto on päätöksellään 4.6.2002/37 § perustanut kurssikeskusten
toiminnanjohtajan viran 1.8.2002 alkaen.
Viran tehtävänkuvauksen mukaan tehtävän tarkoituksena on kurssi- ja leirikeskusten
toiminnan suunnittelu ja johtaminen sekä henkilöstön esimiestehtävät kiinteistötyöntekijät mukaan luettuina. Tarkoituksena on kurssien, leirien, vierailujen ja seminaarien
yhteydessä tarvittavien tilojen ja kurssien toteutuksessa tarvittavien audiovisuaalisten
välineiden ja muun kokoustekniikkaan kuuluvien laitteiden sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelujen tarjoaminen seurakuntayhtymän omille seurakunnille ja muille asiakkaille.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 3.12.2013/81 § päättänyt valita käydyn kilpailutuksen perusteella kurssikeskusten kiinteistönhoito-, siivous- ja ruokapalvelujen toimittajaksi
Blue Service Partners Oy:n 15.8.2013 päivätyn tarjouksensa mukaisesti. Ruokapalvelu sisältää liikkeenluovutusosion, jossa kilpailun voittanut yritys ottaa liikkeenluovutusta koskevien työsopimuslain 1. luvun 10 §:ssä mainittujen periaatteiden mukaisesti
palvelukseensa siirtyvän henkilöstön. Sopimuskausi alkaa tarjouksesta poiketen
1.3.2014 siten, että siirtoon liittyviä valmisteluja ja henkilöstön koulutuksia tehdään
mahdollisuuksien mukaan jo tammi-helmikuun aikana.
Kurssikeskusten toiminnanjohtaja ei kuulu siirtyvään henkilöstöön. Virkaa 1.5.2006 alkaen hoitaneen Mirva Sorvojan kanssa on käyty keskusteluja siitä, että omana palveluna tuotetun kurssikeskustoiminnan loppuessa kurssikeskuksen toiminnanjohtajan
virka lakkautetaan ja sen tehtävät yhdistetään siivoustyönjohtajan tehtävään ja että
tällä on palkkavaikutuksia. Yhtymän johtaja Juha Tuohimäki ja kiinteistöjohtaja Sari
Turunen ovat kuulleet Mirva Sorvojaa viran lakkauttamisesta 30.9.2013 ja 10.12.2013,
jolloin on käyty myös keskusteluja uudesta tehtävänkuvasta ja sen aiheuttamista palkkavaikutuksista. Mirva Sorvojaa on kuultu vielä uudelleen 21.1.2014 viran lakkauttamisesta ja hänelle on tarjottu työtä työsopimussuhteisena palveluesimiehenä. Kuulemisesta ei aiheudu muutosta esitykseen. (AO)

Vt. henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa kurssikeskuspalvelujen toiminnanjohtajan viran 1.4.2014 lukien.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

1/2014
1–16 §

14 (16)

4.3.2014

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa kurssikeskuspalvelujen toiminnanjohtajan
viran 1.4.2014 lukien.
Päätös

13 §

Esitys hyväksyttiin.

Yhtymän johtajan sihteerinä toimivan hallintosihteerin virkanimikkeen ja
kelpoisuusehtojen muuttaminen

Ykn 29.1.2014

Suurten seurakuntayhtymien (Espoo, Helsinki) hallintojohtajien sihteereiden virkanimikkeenä on jo usean vuoden ajan ollut hallintosihteerin sijasta johdon sihteeri tai johdon assistentti. Käytännön yhdenmukaistamiseksi pääkaupunkiseudulla esitetään,
että yhtymän johtajan sihteerinä toimivan hallintosihteerin virkanimike muutetaan
1.4.2014 alkaen johdon sihteeriksi. Liitteenä on tehtävänkuvaus sekä yhtymän johtajan laatima selvitys asiassa.

Liite 3: Tehtävänkuvaus ja selvitys viran tehtävistä ja niissä tapahtuneista muutoksista
Viran nykyinen kelpoisuusehto on soveltuva opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. Viran kelpoisuusehto esitetään
muutettavaksi muotoon soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä alan tuntemus ja käytännön kokemus. Viran nykyisellä haltijalla Kirsi Viikilällä on aikaisempi opistoasteen tutkinto, joten hän täyttää viran kelpoisuusehdot.
(AO/JT)
Vt. henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
1. että yhtymän johtajan sihteerinä toimivan hallintosihteerin viran nimike muutetaan
johdon sihteeriksi 1.4.2014 alkaen
2. että viran kelpoisuusehto muutetaan 1.4.2014 alkaen muotoon soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä alan tuntemus ja käytännön
kokemus.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. muuttaa yhtymän johtajan sihteerinä toimivan hallintosihteerin viran nimikkeen johdon sihteeriksi 1.4.2014 alkaen
2. muuttaa viran kelpoisuusehtoa 1.4.2014 alkaen muotoon soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä alan tuntemus
ja käytännön kokemus.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
14 §

1/2014
1–16 §

15 (16)

4.3.2014

Hämeenkylän seurakunnan tiedotussihteerin viran kelpoisuusehtojen muuttaminen

Ykn 29.1.2014

Hämeenkylän seurakunnan tiedotussihteerin virka on muodostunut aikaisemmasta
toimistosihteerin virasta, jonka nimike muutettiin ensin toimisto- ja tiedotussihteeriksi
(ykv 27.4.2010/23 §) ja sen jälkeen tiedotussihteeriksi (ykv 11.5.2013/52 §). Toimistosihteerin viran kelpoisuusehtona on ollut soveltuva opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus eikä viran kelpoisuusehtoa ole muutettu nimikkeiden muutosten yhteydessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 24.3.2010/56 § hyväksynyt tiedotustehtäviä seurakunnissa hoitavien viranhaltijoiden palkkausta koskevat linjausperiaatteet.
Niiden mukaisesti seurakuntien tiedotustehtävien lisäksi myös muita tehtäviä hoitavat
tiedotussihteerit tai toimisto- ja tiedotussihteerit, joiden työstä valtaosa on tiedotusta,
sijoitetaan vaativuusryhmään 501 tai 502 riippuen tehtävässä vaadittavasta koulutuksesta ja osaamisen tasosta.
Ryhmään 502 on sijoitettu Rekolan toimisto- ja tiedotussihteerin virka, jonka kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto sekä riittävä
tuntemus seurakunnan virastotoiminnoista ja ryhmään 501 Korson seurakunnan tiedotussihteerin virka, jonka kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai
ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus.
Hämeenkylän seurakunnan kirkkoherra Jukka Nevalan kanssa on keskusteltu asiasta
ja hän puoltaa kelpoisuusehdon muuttamista muotoon soveltuva korkeakoulututkinto
tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä alan tuntemus ja käytännön kokemus. Viran
nykyisellä haltijalla on teologian maisterin tutkinto, joten hän täyttää viran kelpoisuusehdon. (AO)

Vt. henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
muuttaa Hämeenkylän seurakunnan tiedotussihteerin viran kelpoisuusehdoksi
1.4.2014 alkaen soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aikaisemman opistoasteen tutkinnon sekä alan tuntemuksen ja käytännön kokemuksen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto muuttaa Hämeenkylän seurakunnan tiedotussihteerin viran kelpoisuusehdoksi 1.4.2014 alkaen soveltuvan korkeakoulututkinnon
tai aikaisemman opistoasteen tutkinnon sekä alan tuntemuksen ja käytännön
kokemuksen.
Päätös

15 §

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Kokouksen päätteeksi veisattiin virsi 563.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
16 §

1/2014
1–16 §

16 (16)

4.3.2014

Valitusosoitus
Pöytäkirjan liitteenä on valitusosoitus.

Liite 4: Valitusosoitus

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 13.3.–14.4.2014 Vantaan seurakuntien ja
seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja
sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 17.2.–24.3.2014 seurakuntien ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla.
Vantaalla 15.4.2014

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 11.3.2014
KAARINA SUONPERÄ
Kaarina Suonperä

MAUNO PELTOKORPI
Mauno Peltokorpi
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VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Yhteinen kirkkovaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälät

4.3.2014

1–16 §

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

1, 2, 3, 4, 5, 11, 15

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentin mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8 a §:n 2. momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80–83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun
sisältö

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

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

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

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

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

1

6, 7, 9, 10, 12, 13, 14

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

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

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

Valitusaika

8

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

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Osoite
Telekopio
Sähköposti

30 päivää

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
Osoite
Faksi
Sähköposti

30 päivää

30 päivää

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

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua
koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen
Osoite
Faksi
Sähköposti

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
010 364 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen

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

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 € ja markkinaoikeudessa
226 €, jollei lain 6. tai 7. §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

