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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

18 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 17.4.2014 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 28.4.2014 alkaen.

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

19 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Johanna
Korhonen ja Raimo Huvila.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Huvila ja Paula Lehmuskallio.

20 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito

Esitys

Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 13.5.2014 klo 12.00 Vantaan
seurakuntayhtymän virastossa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja
seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla 15.5.–16.6.2014. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 17.4.–26.5.2014 samoilla ilmoitustauluilla olleella ilmoituksella.

Päätös

21 §

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

22 §

Erkki Rantalan luottamustoimen päättyminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

Ykn 26.3.2014

Rekolan seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Erkki Rantala on kuollut
15.2.2014.
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
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1. todeta Erkki Rantalan luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen
ja
2. todeta, että Erkki Rantalan tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi tulee Pentti
Lahti toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 6.5.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. toteaa Erkki Rantalan luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen
2. toteaa, että Erkki Rantalan tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi tulee
Pentti Lahti toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja toivotti Pentti Lahden tervetulleeksi yhteisen kirkkovaltuuston
työskentelyyn.

23 §

METSO-ohjelman mukaiset toimenpiteet

Ykn 26.3.2014

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n mukaan seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti.
Ympäristöministeriö myönsi vuonna 2012 Vantaan seurakuntayhtymälle rahoitusta
valtiollisen METSO-ohjelman mukaiseen metsien luontoinventointiin. METSO on metsien monimuotoisuutta turvaava toimintaohjelma, jonka avulla metsänomistajat voivat
suojella metsänsä monimuotoisuutta. METSO-ohjelmalla pyritään turvaamaan erityisesti luonnontilaisten metsien rakennepiirteitä sisältäviä metsiä. Luonnontilaisuudesta
kertovia rakennepiirteitä ovat esimerkiksi lahonneen ja kuolleen puuston määrä ja laatu, kookkaat ja vanhat lehtipuut tai palanut puusto.
Vantaan seurakuntien metsien luontoinventoinnin suoritti Innofor Finland Oy ajalla
1.6.–15.8.2012. Inventoinnin jatkoksi Innofor laati seurakuntayhtymälle jatkotoimenpidepaketin, joka sisältää tarjouspyynnöt sekä neuvottelut METSO-kohteista, kohteiden arvonmäärityksen summa-arvomenetelmällä sekä saatujen tarjousten kannattavuuden vertailun.
Tehdyn työn tavoitteena oli arvioida suojelualueen perustamisen tai määräaikaisen
rauhoituksen kannattavuutta suhteessa muihin metsän käyttömahdollisuuksiin. Kohteiden käypä arvo arvioitiin Innofor Finland Oy:n toimesta summa-arvomenetelmällä.
METSO-ohjelman tarjoamat vaihtoehdot metsänomistajalle ovat metsäalueen pysyvä
suojelu, määräaikainen suojelu tai metsäluonnonhoito. Kun metsäalue rauhoitetaan
luonnonsuojelualueeksi, se poistetaan metsätalouskäytöstä ja alueelle määritellään
rauhoitusmääräykset, jotka eivät estä alueen normaalia ulkoilu- ja virkistyskäyttöä,
mutta turvaavat alueen luonnonarvojen säilymisen. Määräaikaisen luonnonsuojelualueen perustaminen soveltuu kohteille, joiden luonnonarvot muuttuvat verrattain nopeasti; pisimmillään suojeluaika voi olla 20 vuotta. Luonnonhoito on metsän luonnonarvojen ylläpitämistä ja lisäämistä tai metsän palauttamista luonnontilaisemmaksi;
luonnonhoitoa on esimerkiksi kuusien poistaminen lehdoista tai harjujen paahdeympäristöjen hoito.
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METSO-ohjelman mukaisesta vapaaehtoisesta suojelusta maksetaan korvausta metsänomistajille. Pysyvässä suojelussa kauppahintana käytetään alueen käypää hintaa,
joka lasketaan pääsääntöisesti metsätaloudellisen arvon perusteella.
METSO-kartoituksessa arvokkaimmiksi kohteiksi arvioitiin Hiekkaharjussa sijaitsevan
Räckhalsin, Nurmijärvellä sijaitsevan Heikkilän ja Asikkalassa sijaitsevan Tontunniemen alueet, joiden suojelusta tai rauhoittamisesta seurakuntayhtymä on pyytänyt tarjousta ELY-keskukselta. ELY-keskuksen tarjous ja alueiden käyvät arvot on määritelty
seuraavasti:
1.

Räckhals (92-407-13-7):
•
•
•

2.

3.

Räckalsin rauhoitus on rajattu kahteen kuvioon 4 hehtaarin alueelle
ELY-keskuksen tarjous alueelle on 17 800 euroa
Suojelurajaukselle Innoforin toimesta laskettu käypä arvo on n. 17 100
euroa käytettäessä -20 % kokonaisarvon korjausta

Heikkilä (543-403-16-31):
•

Kyseessä on 4 ha:n suuruinen tuore lehto

•

ELY-keskuksen tarjous Heikkilän kohteen rauhoituksesta yksityiseksi
luonnonsuojelualueeksi on 34 900 euroa

•

Innoforin määrittämä käypä arvo kohteelle on
n. 25 600 euroa, kun käytetään -20 % kokonaisarvon korjausta

Tontunniemi (142-405-1-68):
•

Kyseessä on 11,7 ha suuruinen lehtomainen kangas

•

ELY-keskuksen tarjous Tontunniemen ostosta valtiolle suojelualueeksi
on 132 000 euroa ja rauhoituskorvaus yksityiseksi suojelualueeksi on
107 000 euroa

•

Innoforin laskema summa-arvo Tontunniemelle on n. 134 500 euroa,
kun käytetään -20 % kokonaisarvon korjausta.

Räckhalsin alueelta on jo rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla noin 15 hehtaarin alue
osana Kylmäojankorpea (YKV 30.10.2010/62 §). Itäosan lahopuustoisen metsän rauhoittamiseen ei katsota tämän vuoksi olevan tarvetta.
Asikkalan Tontunniemessä on laadittu Ruotsalaisen rantayleiskaava, josta on hallintooikeudessa meneillään valitusprosessi. Tämän vuoksi Tontunniemen alueen mahdollista suojelua on syytä tarkastella vasta alueen kaavoituksen tarkennuttua.
Heikkilän tilan METSO-kohde sijaitsee jokeen rajautuvassa rinteessä. Kasvupaikkatyypiltään kohde on kokonaisuudessaan tuoretta lehtoa. Puusto on erittäin järeää ja
vanhaa. Suurimmat kuuset ovat rinnankorkeusläpimitaltaan yli 70 cm ja noin 30 metriä korkeita. Kohteen puusto on kattavasti monipuolista sisältäen muun muassa järeitä
haapoja ja tervaleppiä. Kohteella on runsaasti lahopuuta. Kun huomioidaan, että kohteen sijainti on metsätalouskäytön kannalta haastava, voidaan todeta rauhoituksen
olevan taloudellisesti erittäin kannattava. Alueen rauhoitus tuottaa varman tulon eikä
siitä aiheudu taloudellisia riskejä, jotka puolestaan voivat realisoitua alueen metsätalouskäytössä. Yksityinen rauhoitus säilyttää suojelualueen jatkossakin seurakuntayhtymän omistuksessa.

Liite 1: METSO-kohteiden jatkotoimenpidevertailu liitteineen
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. merkitä tiedoksi Vantaan seurakuntien metsien METSO-kohteiden jatkotoimenpidevertailun
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2. että Räckhalsin aluetta ei rauhoiteta
3. todeta, että Tontunniemen alueen rauhoitukseen palataan sen jälkeen, kun alueen
kaavoitus tarkentuu
4. että liitekartassa esitetty alue Nurmijärven Heikkilän tilasta (Rno 543-403-16-31)
rauhoitetaan luonnonsuojelulain 24 § mukaiseksi yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi
5. hyväksyä METSO-ohjelman mukaisen 34 900 euron suuruisen tarjouksen Heikkilän kohteen rauhoittamisesta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 6.5.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. merkitä tiedoksi Vantaan seurakuntien metsien METSO-kohteiden jatkotoimenpidevertailun
2. että Räckhalsin aluetta ei rauhoiteta
3. todeta, että Tontunniemen alueen rauhoitukseen palataan sen jälkeen,
kun alueen kaavoitus tarkentuu
4. että liitekartassa esitetty alue Nurmijärven Heikkilän tilasta (Rno 543-40316-31) rauhoitetaan luonnonsuojelulain 24 § mukaiseksi yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi
5. hyväksyä METSO-ohjelman mukaisen 34 900 euron suuruisen tarjouksen
Heikkilän kohteen rauhoittamisesta.
Päätös

24 §

Esitys hyväksyttiin.

Hämeenkylän kirkon hautausmaan käyttösuunnitelman hyväksyminen

Ykn 26.3.2014

Kirkkolain 17:8 §:n ja kirkkojärjestyksen 17:6 §:n 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.
Hämeenkylän kirkon hautausmaan käyttösuunnitelman, joka on hyväksytty yhteisessä
kirkkovaltuustossa 7.9.2005, muutos on tullut ajankohtaiseksi hautapaikkavarannon
riittävyyden takaamiseksi. Lisäksi tuhkahautauksia suoritetaan jatkossa vain sulan
maan aikana, samoin kuin Korson kirkon hautausmaalla.
Hämeenkylän kirkon hautausmaa on otettu käyttöön vuonna 1993. Hautausmaalle on
haudattu 1.1.2014 mennessä yhteensä 598 vainajaa. Vuosina 2009–2013 hautausmaalle on haudattu 243 vainajaa, joista ulkopaikkakuntalaisten osuus on 10 %. Hämeenkylän kirkon hautausmaalle haudattavista 63,7 % on Hämeenkylän ja Vantaankosken seurakuntien jäseniä.
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Hämeenkylän kirkon hautausmaalla on uurnahautapaikkoja yhteensä 926, joista
1.1.2014 oli vapaana 314 paikkaa. Muistolehdossa hautasijoja on yhteensä 387, joista
1.1.2014 vapaana oli 216. Uurnahautapaikat riittävät noin kuudeksi vuodeksi ja muistolehdon hautasijat noin 16 vuodeksi, jonka jälkeen muistolehdon hautasijat voidaan
ottaa uudelleen käyttöön.
Hämeenkylän seurakuntaneuvosto on esittänyt, että hautaoikeus rajattaisiin jatkossa
vain Hämeenkylän seurakunnan jäsenille. Hautaustoimilain mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan
vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella (Hautaustoimilaki 1. luku 4 §). Hautapaikkavarannon riittävyyden takaamiseksi halutaan Hämeenkylän kirkon hautausmaan uusien hautapaikkojen ja hautasijojen hautaoikeus rajata koskemaan vain vantaalaisia.
Hautausmaan käyttösuunnitelman muutokset noudattelevat muutoin sisällöltään aikaisempaa käyttösuunnitelmaa ja pohjana on Vantaan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntö.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.3.2014, ja päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle Hämeenkylän kirkon hautausmaan uudistetun käyttösuunnitelman hyväksymistä. (MA/ST)

Liite 2: Voimassa oleva Hämeenkylän kirkon hautausmaan käyttösuunnitelma
Liite 3: Hämeenkylän kirkon hautausmaan käyttösuunnitelma 2014
Kiinteistöjohtajan esitys

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 6.5.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyy Hämeenkylän kirkon hautausmaan uudistetun käyttösuunnitelman
2. alistaa käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan Helsingin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös

25 §

Esitys hyväksyttiin.

Jonne Kunnaksen ero kiinteistöjohtokunnan varajäsenen tehtävästä

Ykn 26.3.2014

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 26.2.2013/10 § valita Jonne Kunnaksen Teuvo Puolakan varajäseneksi kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi 2013–2014.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 4.3.2014/6 § myöntää Jonne Kunnakselle eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton takia. (AS)

Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että päättää
1. myöntää Jonne Kunnakselle eron kiinteistöjohtokunnan varajäsenen tehtävästä
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2. valita Teuvo Puolakalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kiinteistöjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 6.5.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1.

myöntää Jonne Kunnakselle eron kiinteistöjohtokunnan varajäsenen tehtävästä

2.

valitsee Teuvo Puolakalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen
kiinteistöjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Käsittely

Valtuutettu Paula Lehmuskallio ehdotti, että uudeksi varajäseneksi valittaisiin
Raimo Huvila.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Teuvo Puolakan varajäseneksi kiinteistöjohtokuntaan valittiin Raimo Huvila.

26 §

Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen

Ykn 26.3.2014

Kirkkolain 11: 7.1–2 §:
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet
Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhtymään kuuluvien seurakuntien yhteenlasketusta
väkiluvusta riippuen vähintään 21 ja enintään 91 jäsentä. Jäsenmäärästä määrätään
tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Yhteinen kirkkovaltuusto voi erityisestä syystä päättää vaalikaudeksi kerrallaan, että yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on säädettyä
pienempi pariton luku, kuitenkin vähintään 11 jäsentä.
Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin
vaalikautta varten.
Kirkkojärjestyksen 10: 9.2 §:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11
luvun 7 §:n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden
alussa olleiden väkilukujen perusteella.
Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako on kuluvalla vaalikaudella seuraava:
Tikkurilan seurakunta
Vantaankosken seurakunta
Korson seurakunta
Hakunilan seurakunta
Rekolan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Vanda svenska församling

13 paikkaa
10 paikkaa
7 paikkaa
7 paikkaa
6 paikkaa
5 paikkaa
3 paikkaa

Vantaan seurakuntayhtymän seurakuntien väkiluvut olivat 1.1.2014 seuraavat:
Tikkurilan seurakunta

39 603

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
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6.5.2014
Vantaankosken seurakunta
Korson seurakunta
Hakunilan seurakunta
Rekolan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Vanda svenska församling

26 986
18 955
16 534
13 378
12 164
4 690

Paikkajako säilyy ennallaan.
Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaoksi vaalikaudeksi 2015–2018 seuraavan paikkajaon:
Tikkurilan seurakunta
Vantaankosken seurakunta
Korson seurakunta
Hakunilan seurakunta
Rekolan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Vanda svenska församling

Päätös

13 paikkaa
10 paikkaa
7 paikkaa
7 paikkaa
6 paikkaa
5 paikkaa
3 paikkaa

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 6.5.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vaalikaudeksi 2015–2018 seuraavasti:
Tikkurilan seurakunta
Vantaankosken seurakunta
Korson seurakunta
Hakunilan seurakunta
Rekolan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Vanda svenska församling
Päätös

27 §

13 paikkaa
10 paikkaa
7 paikkaa
7 paikkaa
6 paikkaa
5 paikkaa
3 paikkaa

Esitys hyväksyttiin.

Talousarviomuutos, jolla myönnetään lisämäärärahaa vuodelta 2013 vuodelle 2014
jatkuviin painopisteprojekteihin ja muihin vuodelle 2014 siirtyneisiin hankkeisiin

Ykn 26.3.2014

Talousarviossa on ollut viime vuosina erillisiä projektimäärärahoja (nk. painopisteprojektit) strategisesti tärkeiden toiminnallisten tavoitteiden tukemiseksi. Vuoden 2013 talousarviossa olleista painopisteprojekteista osa jatkuu vuonna 2014. Tämän vuoksi
esitetään osalle projekteista vuodelle 2014 lisämäärärahana vastaava määrä kuin tilinpäätöksessä 2013 on osoitettu määrärahaa jääneen käyttämättä vuonna 2013.
Lisämäärärahaesitys vuodelle 2013:
- Marja-Vantaa
- Jäsen 360

3 400 euroa
8 600 euroa

- Korso jäsenyyden tukihanke

7 200 euroa

Yhteensä
(JV).

19 200 euroa

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
Talouspäällikön esitys

2/2014
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6.5.2014
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 käyttötalousosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset vuonna 2013 kesken jääneiden
hankkeiden loppuun saattamiseksi:
Tehtäväalue
Marja-Vantaa
Jäsen 360
Korson jäsenyyden tukihanke
Yhteensä

Päätös

3 400 euroa
8 600 euroa
7 200 euroa
19 200 euroa

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 6.5.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto tekee vuoden 2014 käyttötalousosaan seuraavat
määrärahamuutokset vuonna 2013 kesken jääneiden hankkeiden loppuun
saattamiseksi:
Tehtäväalue
Marja-Vantaa
Jäsen 360
Korson jäsenyyden tukihanke
Yhteensä
Päätös

28 §

3 400 euroa
8 600 euroa
7 200 euroa
19 200 euroa

Esitys hyväksyttiin.

Lisätalousarvio Vantaan Laurille

Ykn 26.3.2014

Vantaan Laurin kustantaja Kotimaa Oy on ilmoittanut voimassa olevaan tilaussopimukseen perustuvasta hinnankorotuksesta. Korotuksen syynä ovat lehden painon, jakelun ja taiton hinnankorotukset, joista eniten vaikuttaa jakelusta vastaavan Itella
Oyj:n hinnankorotus. Itellan hinnankorotukset ovat tuottaneet suuria vaikeuksia koko
lehtialalle. Hinnankorotuksia on neuvotteluissa saatu lykättyä mahdollisimman pitkälle
kevääseen, mutta ne astuvat voimaan 1.4.2014 lukien. Hinnankorotusten yhteisvaikutus Vantaan Laurin tilaussopimukseen on 5,7 prosenttia eli rahassa noin 23 000 euroa.
Tämän lisäksi viimevuotiseen tapaan Vantaan Laurin kustannuksia nostaa arvonlisäverolain uusi tulkinta. Aiemman tulkinnan mukaan lehti on voitu tilata kaikille kaupunkilaisille alemmalla 10 prosentin verokannalla, mutta uuden tulkinnan mukaan verokanta on 24 prosenttia. Vantaan Lauri pystyi viime vuonna kattamaan osan 67 000 euron
korotuksesta yhteisten viestintäpalveluiden edellisen vuoden säästöillä, joten tarvittava lisätalousarvio supistui 35 000 euroon. Tänä vuonna noin suurta puskuria ei ole. Ilman veromuutosta Vantaan Laurin oltaisiin tehty aiempaa halvemmalla.
Vantaan Laurin kuluvan vuoden talousarvio on tehty sille annetun kehyksen mukaisesti. Yhtymän johtajan ja talouspäällikön kanssa sovittiin, että verovaikutusta ei lisätä
budjettikehykseen, vaan asiasta tehdään lisätalousarvio, kun myös mahdolliset muut
hinnankorotukset, jotka eivät riipu toimituksesta, ovat tiedossa. Vuoden 2015 ja 2016
ratkaisut on syytä miettiä erikseen. Pääkaupunkiseudulla mietitään parhaillaan viestinnän yhteistyötä, joka toisi helpotusta taloustilanteeseen ja ratkaisuja myös toimintaympäristön muutoksista seuraaviin uusiin haasteisiin. Kustannuksia arvioidaan koko
ajan myös kustantajan kanssa.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
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Edellä mainittujen hinnankorotuksen ja veromuutoksen yhteisvaikutus on 90 000 euroa. Vantaan Laurin budjetissa on varauduttu pieneen hinnankorotukseen eli sieltä
voitaisiin ottaa noin 2 000 euroa. Lisäksi Vantaan Laurin säästöt vuodelta 2013 ovat
vielä vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan yli 33 000 euroa. Kirkkovaltuusto tekee säästöistä erillisen päätöksen, mutta ehdotus voisi olla, että säästöt kohdennetaan Vantaan Laurille. Tällöin tarvittavan lisätalousarvion määrä hieman supistuu. Jotta Vantaan Laurin ilmestyminen voidaan turvata, tarvitaan tälle vuodelle yhteensä
55 000 euron lisätalousarvio lisääntyneiden paino-, jakelu- ja taittokustannusten sekä
arvonlisäveron vuoksi. (PJ/JV)

Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää, että
1. Vantaan Laurin vuoden 2013 säästö käytetään Vantaan Laurin kustannussopimuksen mukaisten lisäkulujen kattamiseen vuonna 2014
2. haetaan 55 000 euron lisämääräraha Vantaan Laurille.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 6.5.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että
1. Vantaan Laurin vuoden 2013 säästö käytetään Vantaan Laurin kustannussopimuksen mukaisten lisäkulujen kattamiseen vuonna 2014
2. se myöntää 55 000 euron lisämäärärahan Vantaan Laurille.
Päätös

29 §

Esitys hyväksyttiin.

Talousarviomuutos, jolla myönnetään vuoden 2013 käyttötalouden jäämien suuruiset
lisämäärärahat seurakunnille, viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille ja
Laurinkodille

Ykn 26.3.2014

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa mainitaan, että edelliseltä vuodelta syntyvät
käyttötalouden yli- ja alijäämät siirretään tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2014 talousarvioon, jossa ne joko lisäävät tai vähentävät seurakunnan tai muun toimintayksikön
nettomäärärahaa. Menettely rajoittuu toiseen pääluokkaan eli seurakuntiin sekä kolmannen pääluokan osastoihin 310-360 ja 380 (tiedotus, yhteisen seurakuntatyön palvelut ja Laurinkoti). Siirtyvät erät on otettava huomioon tehtäessä lopullisia määrärahojen käyttösuunnitelmia kuluvalle vuodelle. Siirtyvien erien ollessa suuria on myös
valtuustolle annettava selvitys siitä, miten seurakunta tai muu yksikkö aikoo tilanteessa menetellä.
Alla olevassa taulukossa on ensin vuoden 2013 alkuperäinen nettokehys. Sen jälkeen
toteutunut nettomeno ja näiden lukujen erotus. Tähän summaan on lisätty tai vähennetty vuodelta 2012 siirretyt jäämät ja muut määrärahamuutokset, ja viimeisessä sarakkeessa on vuoden 2013 jäämä.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
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* Edellisen vuoden jäämät myönnetään talousarvion mukaisesti seurakunnille ja erikseen mainituille tehtäväalueille lisämäärärahana seuraavan vuoden talousarvioon.
**Yhteisen seurakuntatyön hallinto, yhteinen kasvatus, yhteinen diakonia, yhteiskunnallinen työ, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito.
•

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään taulukon mukaisten jäämien suuruisia
määrärahamuutoksia vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan.

Määrärahamuutokset lisäävät seurakuntayhtymän vuoden 2014 rahoitustarvetta
1 323 814 eurolla. Kokonaistaloudellisesti katsottuna päätöksellä ei ole rahoitustarvetta lisäävää vaikutusta, koska jäämäsumma säästyi vuodelta 2013.
Taloustoimisto tekee määrärahasiirrot kirjanpitojärjestelmään kokonaissummina seurakuntien osalta seurakuntaneuvostojen tehtäväalueille ja yhteisen seurakuntatyön
osalta yhteisen seurakuntatyön hallintotehtäväalueelle. Kukin seurakunta ja yhteisten
palveluiden yksikkö päättää lisämäärärahan tarkemmasta kohdennuksesta omille tehtäväalueilleen. (JV)
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset. Näillä muutoksilla
myönnetään vuoden 2013 käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille ja Laurinkodille.
Jäämät:
Hakunilan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Korson seurakunta
Rekolan seurakunta
Tikkurilan seurakunta
Vanda svenska församling
Vantaankosken seurakunta
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä
Yhteinen seurakuntatyö
Laurinkoti
yhteensä

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 6.5.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys

90 621
46 505
377 953
122 577
521 482
-14 707
-297 885
35 321
306 043
135 904
1 323 814

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
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Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset. Näillä muutoksilla myönnetään vuoden 2013 käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille ja Laurinkodille.
Jäämät:
Hakunilan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Korson seurakunta
Rekolan seurakunta
Tikkurilan seurakunta
Vanda svenska församling
Vantaankosken seurakunta
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä
Yhteinen seurakuntatyö
Laurinkoti
yhteensä

Päätös

30 §

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Kokouksen päätteeksi veisattiin virsi 484.

31 §

Valitusosoitus
Pöytäkirjan liitteenä on valitusosoitus.

Liite 4: Valitusosoitus

90 621
46 505
377 953
122 577
521 482
-14 707
-297 885
35 321
306 043
135 904
1 323 814

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
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Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 15.5.–16.6.2014 Vantaan seurakuntien ja
seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja
sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 17.4.–26.5.2014 seurakuntien ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla.
Vantaalla 17.6.2014

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 13.5.2014
RAIMO HUVILA
Raimo Huvila

PAULA LEHMUSKALLIO
Paula Lehmuskallio

VSY - YKV 6.5.2014 - § 31 - Liite 4
VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Yhteinen kirkkovaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälät

6.5.2014

17–31 §

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:

17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31

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

23, 25, 26, 27, 28, 29

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

Valitusaika

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälä

30 päivää

Osoite
Telekopio
Sähköposti

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

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Osoite
Telekopio
Sähköposti

24

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.

