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tiistai 30.9.2014 klo 18.00–20.10

Paikka
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Osallistujat

Yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntavaaleissa valituista 50 jäsenestä seuraavat 48:
Hakunilan seurakunta
Araneva Jari
Eklund Tarja
Hokkanen Sanni
Hynninen Auli
Kihlström Anneli
Nieminen Taru
Puolakka Teuvo

Ylén Sinikka
Hytönen Eeva
poissa

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

Miettinen Elina
Hautala Taina

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

Kananen Lauri, saapui klo 19.00
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Loikkanen Eva
Mansikka Kari
Mattila Marja
Mölsä Aulis
Tepora Elisabet
Weckman Markku
Virta Liisa

Siljander Eero
Pitkäranta Päivi

Vantaankosken seurakunta
Ahlroth Riitta
Haapiainen Timo-Matti
Hako Jukka
Huvila Raimo
Koivula Hanna
Pajunen Sirpa
Sippola Matti
Sollamo Matti
Taipale Mirja
Tsokkinen Anni

Tolonen Eero

poissa

Vanda svenska
Aura Per-Erik
Eklöf Jan-Erik
Kirkkoherrat
Fagerudd Martin
Nevala Jukka
Silvast Janne
Yrjölä Pirkko
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet
Roman-Lagerspetz Sari
Seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat
Juusela Pauli
Launonen Emilia
Salmi Pontus
Savioja Anita
Tuohimäki Juha
Turunen Sari
Venho Juha

päätoimittaja-viestintäjohtaja
rekisteripäällikkö
yhteisen seurakuntatyön johtaja
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yhtymän johtaja
kiinteistöjohtaja
poistui klo 19.35
talouspäällikkö
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

53 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 15.9.2014 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 22.9.2014
alkaen.

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

54 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Eva Loikkanen ja Sirpa Pajunen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Sakari Rokkanen.

55 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito

Esitys

Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 7.10.2014 klo 12.00 Vantaan
seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 9.10.–10.11.2014.
Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 15.9.–20.10.2014 samoilla ilmoitustauluilla olleella ilmoituksella.

Päätös

56 §

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Määrärahamuutosesitys vuoden 2014 talousarvioon

Ykn 11.6.2014

Vuoden 2014 talousarvioon on varattu 36 630 euron määräraha kotimaisiin kriisiavustuksiin.
Anomuksia on käsitelty tähän mennessä 42 kappaletta, joista kahdessa tapauksessa
avustusta ei myönnetty. Avustuksiin on käytetty 29 130 euroa. Taloudellinen tilanne on
viime vuodesta vaikeutunut muun muassa pitkään toimeentulotuen varassa elävien
keskuudessa. Nuorten ja vähän vanhempien velkaantuminen, parisuhteiden hajoaminen, mielenterveysongelmat, fyysiset sairaudet yms. ovat viime vuosien aikana lisääntyneet.
Avustamisen tarkoituksena on auttaa hätätilanteen tai onnettomuuden uhreja, paikata
ikään kuin yhteiskunnan turvaverkon aukkoja ja vastata taloudelliseen hätään, mikä
vaikuttaa myös muihin elämänalueisiin.
26.5.2014 pidetyn kriisiavustustyöryhmän kokouksen jälkeen määrärahaa on jäljellä
noin 7 500 euroa, joka ei riitä loppuvuoden avustustarpeisiin.
Kriisiavustustyöryhmä anoo 30 000 euron määrärahamuutosta vuoden 2014 talousarvioon, jotta loppuvuoden mahdolliset avustukset voidaan käsitellä ja kriisitilanteessa
olevat ihmiset tulevat autetuiksi. (JV)

Liite 1: Kotimaiset kriisiavustukset työryhmän lisämääräraha-anomus 28.5.2014
Talouspäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lisätä
vuoden 2014 talousarvioon kotimaisiin kriisiavustuksiin määrärahaa 30 000 euroa.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto lisää vuoden 2014 talousarvioon kotimaisiin kriisiavustuksiin määrärahaa 30 000 euroa.
Päätös

58 §

Esitys hyväksyttiin.

Elmon alueen ulkoilureittien ja latupohjien hallinta- ja hoitosopimus

Ykn 11.6.2014

Elmon kaava-alue on Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien yhteisomistuksessa,
Vantaan seurakuntayhtymän omistusosuus alueesta on 64,11 % ja Helsingin seurakuntayhtymän osuus on 35,89 %. Elmon alueen ulkoilureitit liittyvät alueen eteläpuolella sijaitsevaan Lipstikan kaava-alueeseen, jolle on tulossa asuntorakennusoikeutta
yhteensä 40 180 k-m².
Lipstikan kunnallisteknisen sopimuksen neuvottelujen yhteydessä Vantaan kaupunki
esitti, että samassa yhteydessä tulisi sopia Lipstikan kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevan Elmon urheilualueella olevien ulkoilureittien ja latupohjien hallinta- ja hoitoasiasta, jotka palvelevat sekä Lipstikan tulevaa asuntoaluetta että koko Vantaan aluetta.
Neuvottelujen tuloksena seurakuntayhtymien puolesta kaupungille on esitetty hallintaoikeussopimusta, jolla kaupunki saisi sijoittaa ulkoilureitit seurakuntien omistamalle
maa-alueelle 30 vuoden ajaksi ilman vuokraa. Tavoitteena on tämän jälkeen siirtyä
vuonna 2006 laaditun aiesopimuksen mukaisesti siihen, että reitit vuokrataan kaupungille. Hallinta- ja hoitosopimusluonnos on tarkoitus käsitellä kaupungin hallinnossa sa-
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manaikaisesti Lipstikan kunnallisteknisen sopimuksen kanssa. Sopimusluonnos on
esityslistan liitteenä (OJ, ST).
Kirkkolain 14:4 §:n mukaisesti päätös edellyttää tuomiokapitulin hyväksymistä.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.5.2014/34 § ja päätti ehdottaa
yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hallinta- ja hoitosopimuksen hyväksymistä.

Liite 2: Sopimusluonnos ja karttaliite
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. hyväksyä liitteen mukaisen Elmon ulkoilualueen ulkoilureittien ja latupohjien hallinta- ja hoitosopimuksen
2. todeta, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavat päätökset hallinta- ja hoitosopimuksen hyväksymisestä
3. alistaa Elmon ulkoilualueen ulkoilureittien ja latupohjien hallinta- ja hoitosopimuksen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Käsittely

Markku Weckman ja Tarja Eklund ilmoittivat jäävänneensä itsensä asian käsittelyssä
Vantaan kaupungin toimielimissä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyy liitteen mukaisen Elmon ulkoilualueen ulkoilureittien ja latupohjien hallinta- ja hoitosopimuksen
2. toteaa, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavat päätökset hallinta- ja hoitosopimuksen hyväksymisestä
3. alistaa Elmon ulkoilualueen ulkoilureittien ja latupohjien hallinta- ja hoitosopimuksen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös

59 §

Esitys hyväksyttiin.

Lipstikan asemakaava-alueen kunnallistekniikan sopimus sekä esisopimukset määräalan
luovutuksesta ja kaupasta

Ykn 11.6.2014

Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät omistavat Lipstikan kaava-alueen, joka sijaitsee Vantaan Asolassa, Elmon kaava-alueen eteläpuolella. Lipstikan alueelle on tulossa asuntorakennusoikeutta yhteensä 40 180 k-m², ja Vantaan seurakuntayhtymän
omistusosuus alueesta on 64,11 %.
Seurakuntayhtymät ja Vantaan kaupunki ovat yhteistyössä käynnistäneet suunnitteluyhteistyön Lipstikan kaava-alueesta Elmon urheilupuiston alueen suunnittelun yhteydessä. Vuonna 2006 seurakuntayhtymät ja kaupunki allekirjoittivat aiesopimuksen,
jonka pohjalta on neuvoteltu tarvittavista kaavamuutoksista ja kunnallisteknisistä ratkaisuista. Seurakuntayhtymät ja Vantaan kaupunki allekirjoittivat 19.5.2011 Elmon urheilupuiston alueen kunnallistekniikan rakentamissopimuksen, missä sovittiin samaan
aikaan nähtävillä olleen Lipstikan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisesta ja
kunnallistekniikan korvausten periaatteista sekä niiden toteutumisesta tietyin edellytyksin.
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Edellytykset ovat joiltain osin muuttuneet/rauenneet, mutta seurakuntayhtymä ja kaupunki ovat sopineet, että Elmon sopimuksessa määriteltyjä periaatteita kunnallistekniikan korvauksen osalta voidaan noudattaa muilta osin paitsi kunnallistekniikan rakentamisen osalta, jota on päivitetty nykyisen kaavan ja hintatason mukaiseksi.
Kaupungin tahtotilana on ollut, että osakorvauksena kunnallistekniikan korvauksista
seurakuntayhtymät luovuttavat kaupungille karttaliitteiden mukaisen noin 5 687 m2
suuruisen määräalan, josta 3 137 m2 sijaitsee asuinpientalojen korttelialueella ja
2 550 m2 asuinkerrostalojen korttelialueella. Vastineeksi seurakuntayhtymien maaalueelta ei edellytetä kaupungin maapoliittisten linjausten mukaista ARA-velvoitteen
täyttymistä.
Loput kunnallistekniikan korvauksista on neuvoteltu suoritettavaksi siten, että ensimmäinen erä, joka on puolet korvaussummasta, erääntyy maksettavaksi heti asemakaavan saatua lainvoiman, ja loput korvauksesta maksetaan vuoden kuluttua asemakaavan lainvoimaisuudesta.
Seurakuntayhtymät kiirehtivät Elmontien rakentamista, koska seurakuntayhtymät ovat
tahoillaan maaliskuussa 2014 tehneet päätöksen itäisen alueen vuokraamisesta Lemminkäinen Talo Oy:lle, jonka tavoitteena on aloittaa rakentaminen mahdollisimman
pian kadun valmistuttua ja asemakaavan vahvistuttua.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.5.2014/33 §, ja päätti ehdottaa
yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle sopimusten hyväksymistä. (OJ, ST)

Liite 3: Sopimusluonnos ja karttaliite
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. hyväksyä liitteiden mukaiset Lipstikan asemakaava-alueen kunnallistekniikan sopimuksen, esisopimuksen määräalan luovutuksesta sekä esisopimuksen määräalan kaupasta
2. todeta, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavat päätökset kunnallistekniikan sopimuksesta sekä määräalan luovutuksen ja
määräalan kaupan esisopimuksista
3. alistaa päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Käsittely

Markku Weckman ja Tarja Eklund ilmoittivat jäävänneensä itsensä asian käsittelyssä
Vantaan kaupungin toimielimissä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyy liitteiden mukaiset Lipstikan asemakaava-alueen kunnallistekniikan sopimuksen, esisopimuksen määräalan luovutuksesta sekä esisopimuksen määräalan kaupasta
2. toteaa, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavat päätökset kunnallistekniikan sopimuksesta sekä määräalan
luovutuksen ja määräalan kaupan esisopimuksista
3. alistaa päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että asian liitteenä olevaan sopimusluonnokseen tehdään seuraava korjaus sivulle 3 kohtaan 3:
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Loput korvauksesta miljoonayhdeksäntoistatuhatta (1 019 000 €) tulee olla
miljoonayhdeksäntoistatuhattaneljäsataa (1 019 400 €) euroa erääntyy maksettavaksi vuoden kuluttua siitä, kun asemakaava nro 721300 on saanut lainvoiman.
Lisäksi puheenjohtaja ehdotti, että esitykseen uutta kohtaa 4.:
4. tarkistaa päätöksen tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

60 §

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa korjatulla ja täydennetyllä tavalla.

Puhelinvaihteen hoitajana toimineen toimistonhoitajan viran lakkauttaminen

Ykn 10.9.2014

Virka on jäänyt avoimeksi toimistonhoitaja Paula Toivasen siirryttyä eläkkeelle
1.7.2008 alkaen. Toimistonhoitajan tehtäviin kuului lähinnä puhelinvaihteen hoitaminen.
Toimistonhoitajan jäädessä eläkkeelle yhteinen kirkkoneuvosto päätti 23.4.2008/80 §
hankkia puhelinvaihteen ulkoistetut välityspalvelut aiemman tarjouskilpailun osana olleena lisäoptiona saadun päivitetyn tarjouksen mukaan Elisa Oyj:ltä.
Puhelinvaihteen hoitajana on vuoden 2013 lopulta lähtien toiminut työsuhteinen toimistosihteeri. Avoimena oleva toimistonhoitajan virka voidaan lakkauttaa, sillä puhelinvaihteen hoitaminen ei edellytä virkasuhdetta palvelussuhteen lajina. (AS/JT)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa puhelinvaihteen hoitajana toimineen toimistonhoitajan viran 1.10.2014 lukien tarpeettomana.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa puhelinvaihteen hoitajana toimineen toimistonhoitajan viran 1.10.2014 lukien tarpeettomana.
Päätös

61 §

Esitys hyväksyttiin.

Holman kurssikeskuksen pääemännän viran lakkauttaminen

Ykn 10.9.2014

Holman kurssikeskuksen pääemännän virka on perustettu 1.8.1983. Virka on jäänyt
avoimeksi Anita Halmisen siirryttyä osatyökyvyttömyyseläkkeelle 1.4.2004 alkaen.
Holman kurssikeskuksen pääemännän tehtäviä on 1.4.2004 alkaen hoitanut työsuhteinen emäntä. Anita Halminen siirtyi 1.4.2004 alkaen osa-aikaiseksi (52 %) virkasuhteiseksi emännäksi Vantaankosken seurakunnan keittiöön, jossa oli tarvetta lisähenkilöstön hankkimiseen. Eläkkeelle hän jäi 1.8.2010.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 3.12.2013/81§ kurssikeskuspalveluiden ulkoistamisesta, joten avoimena oleva Holman kurssikeskuksen pääemännän virka voidaan lakkauttaa tarpeettomana. (AS/JT)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa Holman kurssikeskuksen pääemännän viran 1.10.2014 lukien tarpeettomana.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa Holman kurssikeskuksen pääemännän
viran 1.10.2014 lukien tarpeettomana.
Päätös

62 §

Esitys hyväksyttiin.

Kiinteistöpalveluiden eräiden virkojen lakkauttaminen

Ykn 10.9.2014

Henkilöstö- ja yleishallintopalveluissa on käyty Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) siirtymisen johdosta läpi seurakuntayhtymän vakanssiluetteloa. Vakanssiluettelossa on
muutamia virkoja, jotka ovat olleet useita vuosia täyttämättä eikä niitä ole tarkoituskaan täyttää. Virat voidaan näin ollen lakkauttaa.
Ko. virat ovat seuraavat:
1. Suntion virka, Helsingin pitäjän Pyhän Laurin kirkko
Viimeisen viranhaltijan virkasuhde on päättynyt 31.8.2001.
2. Siivoojan virka, Tikkurilan kirkko
Viimeisen viranhaltijan virkasuhde on päättynyt 31.8.2001.
3. Siivoojan virka, Myyrmäen seurakuntakeskus
Yhteinen kirkkovaltuusto on perustanut viran 29.9.1987/9 §.
Viimeisen viranhaltijan virkasuhde on päättynyt 30.8.2008.
4. Siivoojan virka, Rekolan seurakuntakeskus
Yhteinen kirkkovaltuusto on perustanut viran 29.9.1987/9 §.
Viimeisen viranhaltijan virkasuhde on päättynyt 31.12.2013.
5. Kirkonkylän kiinteistöjen ylivahtimestarin virka
Yhteinen kirkkovaltuusto on perustanut viran 24.5.1983/18 §.
Viimeisen viranhaltijan virkasuhde on päättynyt 30.9.1998.
6. Vahtimestarin (kiinteistönhoitajan) virka
Viimeisen viranhaltijan virkasuhde on päättynyt 31.5.2009. (AS/JT)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa seuraavat kiinteistöpalveluiden virat 1.10.2014 lukien tarpeettomina:
1. Suntion virka, Helsingin pitäjän Pyhän Laurin kirkko
2. Siivoojan virka, Tikkurilan kirkko
3. Siivoojan virka, Myyrmäen seurakuntakeskus
4. Siivoojan virka, Rekolan seurakuntakeskus
5. Kirkonkylän kiinteistöjen ylivahtimestarin virka
6. Vahtimestarin (kiinteistönhoitajan) virka.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa seuraavat kiinteistöpalveluiden virat
1.10.2014 lukien tarpeettomina:
1. Suntion virka, Helsingin pitäjän Pyhän Laurin kirkko
2. Siivoojan virka, Tikkurilan kirkko
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3. Siivoojan virka, Myyrmäen seurakuntakeskus
4. Siivoojan virka, Rekolan seurakuntakeskus
5. Kirkonkylän kiinteistöjen ylivahtimestarin virka
6. Vahtimestarin (kiinteistönhoitajan) virka.

Päätös

63 §

Esitys hyväksyttiin.

Seurakuntapuutarhurin virkanimikkeen muuttaminen

Ykn 10.9.2014

Suurten seurakuntayhtymien ja seurakuntien (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola)
hautaustoimen päällikön alaisuudessa toimivien hautausmaista vastaavien esimiesten
virkanimikkeenä on jo usean vuoden ajan ollut seurakuntapuutarhurin sijasta ylipuutarhuri. Käytännön yhdenmukaistamiseksi pääkaupunkiseudulla esitetään, että seurakuntapuutarhurin virkanimike muutetaan 1.9.2014 alkaen ylipuutarhuriksi. Liitteenä on
tehtävänkuvaus.

Liite 4: Ylipuutarhurin tehtävänkuvaus
Ylipuutarhurin tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 601. Virkanimikkeen muutoksella ei ole palkkavaikutuksia. (MA/ST/JT)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää muuttaa
kiinteistö- ja tilapalvelujen hautaustoimen yksikössä toimivan seurakuntapuutarhurin
viran nimikkeen ylipuutarhuriksi 1.9.2014 alkaen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto muuttaa kiinteistö- ja tilapalvelujen hautaustoimen
yksikössä toimivan seurakuntapuutarhurin viran nimikkeen ylipuutarhuriksi
1.9.2014 alkaen.
Päätös

64 §

Esitys hyväksyttiin.

Helsingin pitäjän kirkon hautausmaakaavan muuttaminen

Ykn 10.9.2014

Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalla on seurakuntayhtymälle palautunut alun perin
kahden metrin levyinen hautapaikka, joka on palautumisen yhteydessä jaettu kahteen
erilliseen hautapaikkaan, numerot 1 L 003 ja 1 L 003a. Asiakkaalle on syksyllä 2013
luovutettu yhden metrin levyinen hautapaikka sijainnilta 1 L 003, ja hautapaikka
1 L 003a on vapaa.
Haudankaivuussa on tapahtunut virhe siten, että vainaja on haudattu kahden hautapaikan 1 L 003 ja 1 L 003a keskelle, jolloin haudan molemmille puolille jäi 0,5 m:n levyinen tila. Vantaan seurakuntien hautaustoimen ohjesäännön mukaan haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Asiakkaalle on myönnetty hautamuistomerkkisuunnitelman mukaisten kivilaitteiden asentaminen hautapaikalle 1 L 003 loppukeväästä 2014. Kun haudankaivuussa tapahtunut virhe selvisi,
omaiset toimittivat kiinteistöjohtokunnalle anomuksen hautamuistomerkkisuunnitelman
hyväksymisestä siten, että muistomerkki siirretään hautapaikkojen 1 L 003 ja 1 L 003a
väliin, paikkaan jossa vainajan varsinainen hauta sijaitsee. Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.8.2014 ja päätti, että anomus hautapaikan 1 L 003 muistomerkin siirtämisestä hyväksytään ja kivilaitteet siirretään vanhan hautausmaakaavan mukaisten hautapaikkojen 1 L 003 ja 1 L 003a keskelle. Samalla kiinteistöjohtokunta päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuus-
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tolle, että Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan hautausmaakaavaa muutetaan siten,
että haudan 1 L 003 molemmin puolin sijoitetaan uurnahautapaikat joiden leveys on
50 cm ja pituus 250 cm. Näillä hautapaikoilla muistomerkin enimmäismitat ovat
30 x 60 x 20 cm, ja pohjakivi saa olla enintään 40 x 30 x 30 cm.
Hautausmaakaavan muuttaminen edellyttää yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen alistamista tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (MA/ST/JT)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. muuttaa Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan hautausmaakaavaa siten, että haudan 1 L 003 molemmin puolin sijoitetaan uurnahautapaikat, joiden leveys on
50 cm ja pituus 250 cm. Näillä hautapaikoilla muistomerkin enimmäismitat ovat
30 x 60 x 20 cm, ja pohjakivi saa olla enintään 40 x 30 x 30 cm
2. alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. muuttaa Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan hautausmaakaavaa siten,
että haudan 1 L 003 molemmin puolin sijoitetaan uurnahautapaikat, joiden
leveys on 50 cm ja pituus 250 cm. Näillä hautapaikoilla muistomerkin
enimmäismitat ovat 30 x 60 x 20 cm, ja pohjakivi saa olla enintään 40 x
30 x 30 cm
2. alistaa päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös

65 §

Esitys hyväksyttiin.

Seurakuntien talon purkaminen

Ykn 9.10.2014

Seurakuntien talo (Vantaan seurakuntayhtymän virastotalo) on rakennettu vuonna
1976 ja se on kooltaan 4 574 m². Virastotalo sijaitsee seurakuntayhtymän omistamalla
YK-tontilla, kiinteistötunnus 92-61-204-2, jonka pinta-ala on 5 654 m² ja rakennusoikeus 5 450 k-m². Rakennusta ei ole suojeltu. Tontin rakennusoikeudesta 4 450 k-m²
on osoitettu virastotalon rakennusalalle. Rakentamatonta kerrosalaa tontilla on
1 590 k-m², josta 590 k-m² on osoitettu virastotalon rakennusalalle. Seurakuntien talon peruskorjauksesta laadittiin keväällä 2013 hankesuunnitelma, joka käsiteltiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 11.6.2013.
Seurakuntien taloa ei ole aiemmin peruskorjattu, joten sen rakenteet ja tekniset järjestelmät ovat pääosin lähes alkuperäisessä kunnossa. Koko talotekniikka sekä monet
rakennusosat ovat vanhentuneita ja monilta osiltaan elinkaarensa päässä. Julkisivut
ovat selvä riskirakenne ja rakennuksen vaipan ominaisuudet eivät vastaa nykypäivän
energiatehokkuuden tavoitteita. Peruskorjauksen kustannuksiksi arvioitiin yli 10 miljoonaa euroa ja se tulisi toteuttaa vuosikymmenen loppuun mennessä.
Peruskorjauksen kustannukset ylittävät merkittävästi investointiohjelmaan varatun
määrärahan. Tämän vuoksi yhteinen kirkkovaltuusto päätti hankesuunnitelman käsittelyn yhteydessä, että ennen rakentamispäätöstä on selvitettävä peruskorjauksen
vaihtoehdoiksi Seurakuntien talon tila- ja toimintamahdollisuudet sekä kiinteistön muut
kehittämisvaihtoehdot.
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Seurakuntien talon kanssa samalla tontilla sijaitsee myös Tikkurilan kirkko. 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. 4.12.2012 yhteinen kirkkovaltuusto teki päätöksen, että olemassa oleva Tikkurilan kirkko puretaan ja
sen tilalle rakennetaan uusi kirkkorakennus. Asemakaavamuutoshakemusta ja sen
jättämisen edellytyksiä on valmisteltu, mutta hakemusta ei ole vielä jätetty.
Kirkon asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on selvitetty eri vaihtoehtoja
Seurakuntien talon peruskorjaukselle. Seurakuntien talon tämänhetkinen tilatehokkuus on huono ja nykyiset toimitilat ovat epäkäytännölliset. Seurakuntien talouden tiukentuessa on tarpeen tarkastella kriittisesti myös nykyisiä toimintatapoja ja hyödyntää
liikkuvan työn (etätyön) mahdollisuuksia sekä käytettävissä olevia toimitiloja entistä tehokkaammin. Seurakuntien talon tilat ovat liian suuret tulevaisuuden tilatarpeisiin. Tikkurilan seurakunnan ja Vanda svenska församlingin virastotoiminnot on kaavailtu sijoitettavaksi Tikkurilan uuden kirkon yhteyteen, jolloin tulevaisuuden tilatarve on nykyisestä poiketen ainoastaan seurakuntien yhteisille henkilöstö-, talous-, kiinteistö-, tietohallinto- sekä keskusrekisteripalveluille.
Suuri osa yhteisistä palveluista ei edellytä toimintojen sijoittumista Tikkurilan keskustaan, vaan ne on mahdollista hajauttaa seurakunnissa sijaitseviin muihin tiloihin. Tikkurilaan jääville toiminnoille voidaan järjestää toimitilat Seurakuntien talon vieressä sijaitsevasta Vantaan seurakuntayhtymän enemmistöomisteisesta Kiinteistö Oy Bethaniasta. Näillä toimenpiteillä Seurakuntien talo jää tarpeettomaksi ja se voidaan purkaa.
Seurakuntien talon purkamista puoltavat kaupunkikuvalliset ja taloudelliset tekijät. Rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti yhdellä Tikkurilan keskustan keskeisimmistä paikoista. Voimassa oleva asemakaava on korttelin osalta vanhentunut Vantaan kaupungin yleiskaavan mukaisen yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta, missä edellytetään nykyistä kaupunkirakenteen täydentämistä, tiivistämistä ja uudistamista asunto- ja palvelutuotannon mahdollistamiseksi ja sitä kautta kaupunkikuvan ja lähiympäristön laadun parantamiseksi.
Vantaan kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaan Tikkurila on keskustakehittämisen kärkihankkeita. Tikkurilassa on tarvetta tehostaa keskustan maankäyttöä, joten
olemassa oleva asemakaava kaipaa selkeästi uudistamista. Asemakaavamuutos palvelee yhdyskuntarakenteen täydentämistavoitteita, antaa mahdollisuuden asuntotuotannon lisäämiseen keskusta-alueelle sekä mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön kehittämisen eri toimijoiden kesken.
Asemakaavamuutoksella on myös tarkoitus tuottaa lisäarvoa Tikkurilan keskustaalueelle monitahoisen yhteistyön varmistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi muun
muassa Vantaan kaupungin ja ns. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä mahdollisten muiden palvelutuottajien kanssa. Korttelissa sijaitsevat nykyrakennukset eivät tilankäytöltään vastaa niitä yhteistyö- ja kehittämistavoitteita, mitä kaupungin osatoimintojen kanssa on eri puolilla Vantaata kehitetty. Asemakaavamuutoksella voidaan
mahdollistaa entistä paremmat puitteet myös kolmannen sektorin toimijoitten kanssa
tapahtuvaa yhteistyötä varten.
Tikkurilan kirkon rakentamiseen on investointiohjelmassa varattu enintään 9 miljoonaa
euroa, mikä ei mahdollista uuden kirkon rakentamista. Seurakuntien talon purkaminen
ja koko korttelin kehittäminen Tikkurilan kirkon asemakaavamuutoksen yhteydessä
mahdollistaa tontille lisärakentamisen, jolla on osaltaan mahdollista rahoittaa Tikkurilan kirkon rakentaminen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää luonnollisesti riittävän
suuren rakennusoikeuden määrän (asunto- ja liikerakentaminen) saamista kaavaalueelle.
Samassa korttelissa sijaitsee myös Vantaan kaupungin omistama tontti 92-61-204-6,
joka on tällä hetkellä pysäköintialueena. Koska koko korttelin kaavoittaminen samalla
kertaa olisi kaupunkikuvallisesti perusteltua, kaupungin kanssa käydään neuvotteluja
kaupungin kiinnostuksesta tulla mukaan kaavoitushankkeeseen oman tonttinsa osalta.
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Koska Tikkurilan seurakunnalla on Seurakuntien talossa pysyviä toimintatiloja, heiltä
on pyydetty lausuntoa seurakuntien talon purkamisesta. Tikkurilan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 27.8.2014/93 § antanut seuraavan lausunnon:
2) Tikkurilan seurakuntaneuvosto lausuu virastotalon purkamisesta
seuraavaa:
a) virastotalo voidaan purkaa, mikäli Tikkurilan seurakunnan toiminnalle Tikkurilan keskusalueella osoitetaan purkamisen ajaksi korvaavat virasto-, toimisto- ja toimintatilat.
b) virastotalo voidaan purkaa, mikäli Tikkurilan seurakunnan toiminnalle osoitetaan tontille sijoittuvassa uudisrakennuksessa riittävät
ja nousevia sukupolvia palvelevat virasto-, toiminta- ja toimistotilat.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.8.2014 ja päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle seurakuntien talon purkamista ja asemakaavamuutoksen hakemista (ST/JT).

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Seurakuntien talon purkamista
2. hakea asemakaavamuutosta koko tontin 92-61-204-2 alueelle sen jälkeen, kun yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen Seurakuntien talon purkamisesta.

Käsittely

Puheenjohtaja ilmoitti, että asian otsikko oli virheellinen; otsikon tulee olla:
Seurakuntien talon purkaminen
Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti, että Tikkurilan seurakuntaneuvoston lausunnon kohdassa 2) a) sanan ”etsitään” tilalla tulee olla sana ”osoitetaan”.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. että Seurakuntien talo puretaan
2. hakea asemakaavamuutosta koko tontin 92-61-204-2 alueelle sen jälkeen, kun yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen Seurakuntien talon purkamisesta.
Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että esitykseen uutta kohtaa 3.:
3. tarkistaa päätöksen tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

66 §

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa täydennetyllä tavalla.

Puolivuosiraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja kirjanpitoon perustuvia
tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita
loppuvuodeksi
Ykn 10.9.2014 Seurakuntayhtymän taloussäännön 21 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarviota hyväksyessään raportointitavoista ja aikataulusta yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen
mukaisesti:
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Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja yhteiselle
kirkkovaltuustolle koko seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia
tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle.
Yhteinen kirkkoneuvosto raportoi yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavasti:
- kolme kertaa vuodessa kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle
- puolivuotisraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle.
Muut toiminnasta ja taloudesta vastaavat tahot määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka usein toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta raportoidaan tilikauden aikana. Tällaisia tahoja
ovat mm seurakuntaneuvostot ja johtokunnat. (TTS 2014–2016, Talousarvion täytäntöönpano-ohje).
Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti on laadittu puolivuotisraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, joka sisältää myös kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita
loppuvuodelle. (JV/JT)

Liite 5: Puolivuosiraportti 1.1.–30.6.2014
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää puolivuotisraportin yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee puolivuosiraportin tiedoksi.
Päätös

67 §

Esitys hyväksyttiin.

Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuodeksi 2015

Ykn 10.9.2014

Laki verotusmenettelystä edellyttää, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät ilmoittavat seuraavan vuoden tuloveroprosenttinsa verohallitukselle kunakin vuonna viimeistään marraskuun 17. päivänä. Prosentti ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.
Vantaan seurakuntien tuloveroprosentti on ollut pitkään 1,00. Vaikka talouden tilanne
on viime aikoina heikentynyt, tuloveroprosentin korottaminen ei ole ollut suunnitelmissa. Taloussuunnitelmat on laadittu 1,00 tuloveroprosentin mukaisesti. Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti pidetään pääkaupunkiseudun muiden seurakuntayhtymien tuloveroprosenttien tasolla. (JV/JT)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää, että
Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuonna 2015 on 1,00 %.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuonna 2015 on 1,00 %.
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Esitys hyväksyttiin.

Kansainvälisen vastuun vuoden 2014 avustusmäärärahan jakopäätös ja seurakuntalaisen
aloite

Ykn 10.9.2014

Vuoden 2014 talousarvioon on varattu lähetystyölle, Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle 3. pääluokkaan 687 435 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 348 878 euroa) merkitään tässä yhteydessä tiedoksi ja yhteinen
kirkkovaltuusto päättää 338 557 euron määrärahaosuudesta. Yhteinen kirkkovaltuusto
voi päättää olla tilittämättä jollekin tai joillekin järjestöille jakoperusteen mukaisesti laskettua avustusosuutta joko osittain tai kokonaan.
Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto päätti vuoden 2013 kansainvälisen vastuun määrärahoista 3.12.2013 / 89 §.

Liite 6: Yhteisen kirkkovaltuuston päätös 3.12.2013/89 §
Valtuuston päätöksen mukaan yleisavustus jaettiin 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 vapaaehtois-kannatuksen
suhteessa. Perusteluna oli em. viiden lähetysjärjestön linjaukset naispappeusasiassa
sekä muissa tasa-arvoon liittyvissä asioissa.
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.9.2014
Perussopimukset
Evankelis-luterilaisen kirkon ja seitsemän lähetysjärjestön kesken on solmittu ns. perussopimus kesällä 2013. Nämä seitsemän lähetysjärjestöä ovat Suomen Lähetysseura (SLS); Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY); Svenska Lutherska
Evangeliföreningen i Finland (SLEF); Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
(ELK); Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL); Medialähetys Sanansaattajat (SANSA) sekä Suomen Pipliaseura (SPS).
Perussopimuksen mukaan vain näillä seitsemällä järjestöllä on kirkon lähetysjärjestön
asema. Ne voivat toimia kirkkomme nimissä ulkomaisilla työalueilla yhteistyössä paikallisten kirkkojen, verkostojen ja järjestöjen kanssa. Ne osallistuvat yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa kirkon lähetystehtävän hoitamiseen kotimaassa. Tätä työtä varten ne voivat saada seurakunnilta kolehtivaroja ja talousarviomäärärahoja sekä vapaaehtoista kannatusta.
Kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietintö
Toukokuun 2014 kirkolliskokoustyöskentelyn aikana perustevaliokunta antaessaan
lausuntoa Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomuksesta vuodelta 2013 totesi,
että ”vaikka seurakunnilla on oikeus päättää itsenäisesti omien avustusmäärärahojensa kohdentamisesta, velvoittaa perussopimus kirkkoa seurakuntineen kohtelemaan
lähetysjärjestöjä yhdenvertaisin perustein. Sen arviointi, noudattavatko lähetysjärjestöt kirkon tunnustusta ja päätöksiä, lähetysstrategiaa ja sen toimintaperiaatteita, kuuluu kirkon yhteisille toimielimille, viime kädessä kirkolliskokoukselle”.
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Kirkolliskokous merkitsi tiedoksi Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomuksen
vuodelta 2013 ja lähetti perustevaliokunnan mietinnön tiedoksi Kirkon ulkoasiain neuvostolle sekä Kirkkohallitukselle.
Seurakuntalaisen tekemä aloite
Kirkkojärjestyksen 7:9,1 §:n mukaan seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita
seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Kansainvälisen avun määrärahan jakopäätöstä koskien on kirjattu seuraava seurakunnan jäsenen 17.8.2014 tekemä aloite:
Kevään 2014 kirkolliskokous hyväksyi perustevaliokunnan lausunnon,
jossa linjataan lähetysmäärärahojen jakamiseen kuuluvia toimivaltuuksia.
Vantaan kirkkovaltuusto ei noudattanut päätöksessään 3.12.2013 (pykälä 89) tuon kirkolliskokouksen linjauksen mukaista henkeä. Päätös
on aiheuttanut paljon mielipahaa aktiivisissa seurakuntalaisissa ja suorastaan tyrmistystä ettei hyvää perustyötä tekeviä järjestöjä tueta yhteisistä varoista.
Ehdotan, että valtuusto ottaa uudelleen käsittelyyn avustukset lähetysjärjestöille ja alkaa noudattamaan päätöksessään kirkolliskokouksen
hyväksymää perustevaliokunnan lausuntoa. Avustusrahoja voidaan
kohdentaa esim viime vuoden ylijäämästä tms.
Asiaa on käsitelty esim. tässä Kuopion piispan kirjeessä:
http://www.kuopionhiippakunta.fi/piispa/puheet-ja-kirjoitukset/?
x1947010=1962500
Ote perustevaliokunnan mietinnöstä:
” Vaikka seurakunnilla on oikeus päättää itsenäisesti omien avustusvarojensa kohdentamisesta, velvoittaa perussopimus kirkkoa seurakuntineen kohtelemaan lähetysjärjestöjä yhdenvertaisin perustein. Sen arviointi, noudattavatko lähetysjärjestöt kirkon tunnustusta ja päätöksiä,
lähetysstrategiaa ja sen toimintaperiaatteita, kuuluu kirkon yhteisille toimielimille. Viime kädessä kirkolliskokoukselle."
Viesti on selvä: Vantaan valtuuston ei tule moralisoida ja arvioida järjestöjen oppia, vaan tukea nöyrästi työtään tekeviä järjestöjä.
Terveisin
Markku Nieminen
Rekolan srk:n seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja
Määrärahojen jako
Alla olevassa taulukossa on esitetty seurakuntaneuvostojen päätösten mukaiset summat lähetysmäärärahojen jaosta seurakunnittain. Hakunilan seurakunnan ja Vanda
svenska församlingin seurakuntaneuvostot ei ole vielä tehneet päätöstä vuoden 2014
lähetysmäärärahojen jaosta.
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Jako- Jaetaan.
summa
myöh.

Tikkurila
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SLS

SLEY SLEF

SPS SEKL

ELK SANSA

KUA

JaettuYht.

20228

1940

0

3996 18811 30943

14497

0

90415

676

30426

676

0

4733 11494 14199

5409

0

66938

50224

-296

20520

500

0

6500

4000

6500

50520

Vanda svenska

19681

19681

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hakunila

46536

46536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rekola

38279

0

8839

171

0

3368

3797 15591

2684

3828

38279

Hämeenkylä

36129

0

7200

7200

129

0

7200

7200

0

36129

348878

66597

Yhteensä

87213 10487

1500 11000

7200

129 18597 42803 78933

33790 10328 282281

*) 676 euroa Evankeliselle Lähetysyhdistykselle.
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteisesti jaettavan osuuden jakoesityksen mukainen jako SLS:n ja SPS:n välillä vapaaehtoiskannatuksen suhteessa. Päätösesitys
perustuu valtuuston edellisen vuoden kansainvälisen avustusmäärärahan jakoa koskevaan päätökseen.
Tähän taulukkoon on kerätty ja laskettu vapaaehtoiskannatuksen mukaiset virallisten lähetysjärjestöjen osuudet
sekä KUA:n ja merimieskirkon osuudet.
Järjestö *)

Vapaaehtoiskannatus 2013 KLK:n tilaston mukaan ja %-osuus

Avustussumma

SLS

8 173 629

88,6 %

228 701

SPS

1 053 359

11,4 %

29 473

Yhteissumma

9 226 988

100,00 %

258 174

KUA (osuus on 20 % 322 717 määrärahaosuudesta

64 543

Merimieskirkko (osuus on talousarvioon merkitty summa)

15 840

Valtuuston päättämä summa yhteensä
Yhtymän johtajan esitys

338 557

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

87 213
10 487
129
18 597
42 803
78 933
33 790
10 328
282 281

Seurakuntaneuvostot päättävät myöhemmin vuoden 2014 aikana jäljellä olevan
66 597 euron jakamisesta. Nämä summat tilitetään järjestöille seurakuntaneuvostojen
päätösten mukaisesti.
2. tilittää talousarvion mukaisesti Suomen Merimieskirkko ry:lle 15 840 euroa
3. tilittää talousarvion mukaisesti Kirkon Ulkomaanavulle 64 543 euroa
4. tilittää 258 174 euroa avustussummasta yleisavustuksena talousarvion jakoperusteen mukaisesti vapaaehtoiskannatuksen suhteessa KLK:n tilaston perusteella siten,
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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)

228 701
29 473

Yhteissumma

258 174

5. merkitä seurakuntalaisen tekemän kansainvälisen avun määrärahan jakoa koskevan aloitteen tiedokseen ja päättää mahdollisista toimenpiteistä
6. tarkistaa päätöksen tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
Käsittely

Liisa Virta teki seuraavan vastaehdotuksen:
Esitän lähetysmäärärahojen jakamista Kirkolliskokouksen hyväksymän linjauksen mukaisesti kaikille seitsemälle lähetysjärjestölle (SLS, SLEY, SLFF, ELK, SEKL, SANSA,
SPS) niiden rovastikunnallisen vapaaehtoiskannatuksen suhteessa.
Evankelis-luterilaisen kirkon ja seitsemän lähetysjärjestön (SLS, SLEY, SLFF, ELK,
SEKL, SANSA, SPS) kesken on solmittu ns. perussopimus, joka kirkolliskokouksen
perustevaliokunnan antaman lausunnon mukaan velvoittaa kirkkoa seurakuntineen
kohtelemaan lähetysjärjestöjä yhdenvertaisin perustein.
10.9.2014
Sanasta Elämään -ryhmän puolesta
LIISA VIRTA
Liisa Virta
Matti Sollamo, Matti Sippola ja Markku Weckman kannattivat Virran ehdotusta.
Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä, jossa yhtymän johtajan esitystä kannattavat
vastasivat ”jaa” ja tehtyä vastaehdotusta kannattavat ”ei”, annettiin yhdeksän ”jaa”ääntä ja neljä ”ei”-ääntä.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 7: Äänestysluettelo
Päätös

Näin ollen hyväksyttiin yhtymän johtajan esitys.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. merkitä tiedoksi seurakuntien seurakuntaneuvostojen tekemät kohdennuspäätökset ja tilittää avustussummat järjestöille tähän asti tehtyjen päätösten
mukaisesti:
Suomen Lähetysseura
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
Suomen Pipliaseura
Suomen Evankelislutelilainen Kansanlähetys
Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
Kirkon Ulkomaanapu

87 213
10 487
129
18 597
42 803
78 933
33 790
10 328

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

4/2014
52–71 §

19 (25)

30.9.2014
Yhteissumma

282 281

Seurakuntaneuvostot päättävät myöhemmin vuoden 2014 aikana jäljellä olevan 66 597 euron jakamisesta. Nämä summat tilitetään järjestöille seurakuntaneuvostojen päätösten mukaisesti.
2. tilittää talousarvion mukaisesti Suomen Merimieskirkko ry:lle 15 840 euroa
3. tilittää talousarvion mukaisesti Kirkon Ulkomaanavulle 64 543 euroa
4. tilittää 258 174 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)

228 701
29 473

Yhteissumma

258 174

5. merkitä seurakuntalaisen tekemän kansainvälisen avun määrärahan jakoa
koskevan aloitteen tiedokseen ja päättää mahdollisista toimenpiteistä
6. tarkistaa päätöksen tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
Käsittely

Valtuutettu Johanna Korhonen kannatti yhteisen kirkkoneuvoston esitystä.
Samalla hän ehdotti, että kohdassa 5. mainittu seurakuntalaisen tekemä aloite voitaisiin merkitä tiedoksi.
Valtuutettu Päivi Pitkäranta teki vastaesityksen (yhteensä 19 allekirjoittajaa)
lähetysmäärärahojen jakamisesta:
”ESITYS YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
Esitämme, että lähetysmääräraha jaetaan kirkon kaikille seitsemälle lähetysjärjestöille
näiden vapaaehtoisen rovastikunnallisen lähetyskannatuksen suhteessa. Nämä järjestöt ovat Suomen Lähetysseura (SLS), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
(SLEY), Svenska Lutherka Evangeliföreningen i Finland (SLEF), Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK), Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys
(SEKL), Medialähetys Sanansaattajat (SANSA) ja Suomen Pipliaseura (SPS).
Perustelut:
•

Kirkkohallitus on antanut suosituksen, jonka tarkoituksena on, että seurakunnat
jakavat talousarviomäärärahoja kirkon eri lähetysjärjestöille samassa suhteessa
kuin seurakuntien jäsenet lahjoittavat omasta aloitteestaan näille järjestöille. Tällä
tavoin otetaan huomioon seurakuntalaisten tahtotila. Tämä tarkoittaa tässä tapauksessa, että seurakuntayhtymä jakaa talousarviomäärärahojaan kirkon kaikille
niille lähetysjärjestöille samassa suhteessa kuin seurakuntayhtymään kuuluvien
Vantaan seurakuntien (rovastikunnan) jäsenet ovat lahjoittaneet omasta aloitteestaan näille järjestöille.

•

Kirkon seitsemän lähetysjärjestön ja Kirkon ulkomaanavun kanssa kesäkuussa
2013 allekirjoitettiin perussopimus, jossa kirkon kaikkien lähetysjärjestöjen asema
kokonaiskirkossa ja sen seurakunnissa on hyväksytty ja vahvistettu kirkon lähetysjärjestönä. Perussopimus velvoittaa lähetysjärjestöt noudattamaan omassa toiminnassaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja päätöksiä sekä
toteuttamaan kirkon lähetysstrategiaa ja sen toimintaperiaatteita ja vastaavasti sopimus velvoittaa kirkkoa seurakuntineen kohtelemaan lähetysjärjestöjä yhdenvertaisin perustein.
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•

Toukokuussa 2014 pidetyssä kirkolliskokouksessa perustevaliokunta on yksimielisessä mietinnössään kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomuksesta vuodelta
2013 ottanut kantaa mainittuun perussopimukseen ja lähetysmäärärahojen jakamiseen. Perustevaliokunta on todennut muun muassa, että perussopimus selkeyttää kirkon vastuuta omasta lähetystehtävästään ja että vaikka seurakunnilla on oikeus päättää omien rahojensa kohdentamisesta eri järjestöille, "velvoittaa perussopimus kirkkoa seurakuntineen kohtelemaan lähetysjärjestöjä yhdenvertaisin perustein. Sen arviointi, noudattavatko lähetysjärjestöt kirkon tunnustusta ja päätöksiä, lähetysstrategiaa ja sen toimintaperiaatteita, kuuluu kirkon yhteisille toimielimille, viime kädessä kirkolliskokoukselle". Seurakuntien/seurakuntayhtymien ei siten pidä asettaa mitään ylimääräisiä kriteereitä järjestöille, mitä tulee kirkon oppiin.

•

Perustevaliokunnan mietintö on merkitty tiedoksi kirkolliskokoukselle ja lähetetty
tiedoksi kirkon ulkoasiain neuvostolle ja kirkkohallitukselle.

Vantaalla syyskuun 30 päivänä 2014
PÄIVI PITKÄRANTA
SINIKKA YLÉN
MARJA MATTILA
JARI ILMONEN
LIISA VIRTA

EERO TOLONEN
EERO SILJANDER
MATTI SOLLAMO
AULIS MÖLSÄ
MATTI SIPPOLA
MIRJA TAIPALE

PAULA LEHMUSKALLIO
PIRKKO KINNUNEN
MARKKU WECKMAN
EEVA HYTÖNEN
RAIMO HUVILA
SEIJA PUHA
TEUVO PUOLAKKA
MARTTI KIVIRANTA”

Valtuutetut Raimo Huvila, Marja Mattila ja Jari Ilmonen kannattivat Päivi Pitkärannan esitystä.
Valtuutettu Tarja Eklund kannatti Johanna Korhosen ehdotusta kohdan 5.
osalta.
Valtuutetut Elina Miettinen ja Aulis Mölsä kannattivat Päivi Pitkärannan esitystä.
Valtuutettu Jan-Erik Eklöf ehdotti nimenhuutoäänestystä.
Esityksen kohtaa 4. koskevassa nimenhuutoäänestyksessä, jossa yhteisen
kirkkoneuvoston esitystä kannattavat vastasivat ”jaa” ja Pitkärannan esitystä
kannattavat ”ei”, annettiin 22 ”jaa”-ääntä ja 26 ”ei”-ääntä.
Esityksen kohdan 5. osalta puheenjohtaja tiedusteli, oliko kirkkovaltuusto valmis hyväksymään Johanna Korhosen ehdotuksen, jota Tarja Eklund oli kannattanut, aloitteen merkitsemisestä tiedoksi. Koska puheenvuoroja ei käytetty,
puheenjohtaja totesi, että kohta 5. oli hyväksytty yksimielisesti.
Päätös

Esitys hyväksyttiin lukuun ottamatta kohtia 4. ja 5., jotka hyväksyttiin seuraavassa muodossa:
4. jakaa lähetysmääräraha kirkon kaikille seitsemälle lähetysjärjestölle näiden
vapaaehtoisen rovastikunnallisen lähetyskannatuksen suhteessa
5. merkitä seurakuntalaisen tekemän kansainvälisen avun määrärahan jakoa
koskevan aloitteen tiedoksi.
Johanna Korhonen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Valtuutetut Jukka Hako ja Hanna Koivula ilmoittivat liittyvänsä eriävään mielipiteeseen. Koska monet muutkin ilmoittivat halukkuutensa liittymisestä eriävään
mielipiteeseen, puheenjohtaja kehotti heitä ilmoittautumaan Johanna Korhoselle.
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Liite 8: Äänestysluettelo
Johanna Korhonen on ennen pöytäkirjan tarkastamista jättänyt seuraavan
lausuman:
”Vantaan YKV 30.9.2014
Pöytäkirjalausuma kohtaan 68
Pidämme Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä lähetysmäärärahojen
jakamisesta seitsemälle järjestölle eettisesti ja juridisesti ongelmallisena, emmekä voi siihen yhtyä.
Seitsemästä lähetysjärjestöstä vain kaksi (Suomen Lähetysseura, Pipliaseura) sitoutuu toiminnassaan kirkon päätöksiin ja Suomen lain noudattamiseen.
Neljä järjestöä ei hyväksy kirkkomme papinvirkaa, joka on avoin sekä naisille
että miehille. Viisi järjestöä suhtautuu torjuvasti homoseksuaalien parisuhteisiin ja on dokumentoidusti kehottanut kirkkoa tekemään tarvittaessa työsyrjintärikoksia, jotta parisuhteensa rekisteröineitä tai homoseksuaaleiksi tiedettyjä
ei palkattaisi töihin.
Kirkon lähetystyön perussopimus edellyttää, että järjestöt sitoutuvat kirkon
päätöksiin ja linjauksiin "omassa toiminnassaan". Näin eivät naispappeuden
torjuvat ja homosuhteet tuomitsevat lähetysjärjestöt tee.
Työsyrjintää harjoittaessaan ja/tai siihen kehottaessaan järjestöt rikkovat Suomen rikoslakia, tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia vastaan. Jo se, että ilmoittaa noudattavansa syrjiviä rekrytointiperiaatteita, täyttää yhdenvertaisuuslaissa määritellyt työsyrjinnän ja rikoslaissa määritellyt välillisen työsyrjinnän tunnusmerkit. Välillinen ja välitön syrjintä ovat rikoslaissa samassa asemassa.
Eettisesti syrjintä on paha ongelma. Kristinuskossamme lähimmäisen loukkaaminen syrjinnällä eli muita huonompaan asemaan asettamisella on myös
synti. On kyseenalaista, että Suomen ev.lut. kirkon edustajat ulkomailla ovat
osin tahoja, jotka eivät edusta kirkkomme linjauksia, vaan omiaan. Huomautamme myös, että esimerkiksi homovastaisten asenteiden vieminen ja vahvistaminen maissa, joissa homojen asema jo ennestään on heikko, aiheuttaa
näille ihmisille ja heidän läheisilleen lisää kärsimystä. Tämä koskee käytännössä esimerkiksi aids-työtä: jos/kun sitä tekee taho, joka jo lähtökohtaisesti
julistaa homouden olevan Jumalan vihaamaa syntiä, kuinka moni homo uskaltaa hakeutua tällaisen tahon aids-työn pariin?
Pidämme valitettavana sitä, että Vantaan kirkkovaltuuston enemmistö sivuutti
juridiset ja eettiset näkökohdat päättäessään rahoituksen myöntämisestä
myös syrjiville järjestöille.
Kiinnitämme tässä yhteydessä huomiota Kirkkohallituksen vastuuseen lähetystyön perussopimuksen valvonnassa. Odotamme, että Kirkkohallitus sopimuksen mukaisesti viipymättä poistaa virallisten lähetysjärjestöjen listalta ne
järjestöt, jotka eivät tosiasiallisesti sitoudu kirkon päätöksiin ja linjauksiin mm.
naispappeutta ja seksuaalivähemmistöjä koskevissa asioissa ja suhtautuvat
välinpitämättömästi Suomen rikos-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöön. Kun perussopimus tehdään vain niiden järjestöjen kanssa, jotka toimivat Suomen lain ja kirkon päätösten mukaisesti, rahoituspäätösten teko seurakunnissa helpottuu merkittävästi.
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Vantaalla 30.9.2014
Johanna Korhonen
Tarja Eklund
Annika Lappalainen
Eija Harju
Lauri Kananen
Per-Erik Aura
Hanna Koivula
Joona Rantasalo

69 §

Jukka Hako
Eve Rämö
Minna Kuusela
Anni Tsokkinen
Jan-Erik Eklöf
Anneli Karhunen
Sakari Rokkanen
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen”

Kokoukseen jätetyt valtuustoaloitteet
Puheenjohtaja ilmoitti kokoukseen jätetyt kaksi aloitetta.
1. Aloite paperittomasta kokouskäytännöstä ja sähköisistä verkkotyöskentelytiloista, ensimmäisenä allekirjoittajana Eve Rämö
”VALTUUSTOALOITE
VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS TIISTAINA 30.9.2014.
AIHE: Paperiton kokouskäytäntö ja sähköiset verkkotyöskentelytilat
Esitämme, että seurakuntayhtymä selvittää mahdollisuudet siirtyä kokonaan
paperittomaan kokouskäytäntöön ja ottaa käyttöön sähköisiä työskentelytiloja
luottamushenkilöiden keskinäiseen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden väliseen vuorovaikutukseen.
1) Paperittomaan kokouskäytäntöön siirtyminen ensi valtuustokaudella
Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksien tulisi olla
paperittomia. Paperittomuus on nykyaikaa, säästää kustannuksissa ja on
ekologisesti kestävämpi vaihtoehto. Jo useat kaupungit (esimerkiksi Vantaa ja Pori) ovat siirtyneet paperittomiin kokouskäytäntöihin.
Vaikka kokouspaperit saa nykyään myös sähköisesti, osa luottamushenkilöistä tulostaa ne itselleen kokoukseen. Jotta paperiton kokouskäytäntö olisi todellinen vaihtoehto kaikille luottamushenkilöille, tulee uusille luottamushenkilöille tarjota tekninen laitteisto kauden ajaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa kannettavaa tai tablettitietokonetta. Esimerkiksi Vantaan kaupunki
on päätynyt leasing-sopimukseen luottamushenkilöiden tietotekniikan suhteen.
Pyydämme seurakuntayhtymää ja yhteistä kirkkoneuvostoa selvittämään,
kuinka paperittomaan kokouskäytäntöön siirtyminen onnistuisi, kuinka paljon se maksaisi ja toisaalta säästäisi.
2) Luottamushenkilöiden sähköisten työskentelyalustojen kehittäminen
Luottamushenkilöiden keskinäistä sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välistä viestintää voidaan parantaa ottamalla käyttöön seurakuntayhtymän extranetiin rakennettavia sähköisiä työskentelytiloja ja/tai työryhmäohjelmistoja.
Tätä nykyä luottamushenkilöiden välinen viestintä perustuu sähköpostiin ja
puhelimeen ja on suhteellisen työlästä. Kaikkien henkilöiden tavoittaminen-
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kaan ei tällaisella tekniikalla aina onnistu. Sähköiset, tietoturvallisesti rakennetut työskentelytilat mahdollistavat sekä kahden- että monenvälisen
viestinnän ja keskustelut. Nämä ovat tarpeen asioiden edistämiseksi seurakuntahallinnossa. Samaan yhteyteen on luontevaa järjestää kokousmateriaalipankit ja -arkistot.
Valtuustoryhmillä tulee olla sekä omat että kaikille yhteiset alueet extranetissä. Osallistumme mielellämme toiminnan suunnitteluun, kun yhtymä ja
YKN ensin selvittävät projektin kulun pääpiirteissään ja siitä tehdään tarvittavat päätökset.
Tikkurilassa 30.9.2014
EVE RÄMÖ
Eve Rämö

JOHANNA KORHONEN
Johanna Korhonen

EIJA HARJU
Eija Harju

SAKARI ROKKANEN
Sakari Rokkanen

ANNIKA LAPPALAINEN
Annika Lappalainen

VISA TAMMI
Visa Tammi

MINNA KUUSELA
Minna Kuusela”

2. Aloite kohtuuhintaisen vuokra-asumisen sekä sosiaalisen ja diakonisen asumisen huomioimisesta, ensimmäisenä allekirjoittajana Annika Lappalainen
”VALTUUSTOALOITE
VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS TIISTAINA 30.9.2014.
Nuorten asunnottomuus on lisääntynyt Vantaalla. Vuoden 2013 ARA:n tilastojen mukaan uusia asunnottomia on tullut 372 henkilöä. Kohtuuhintaisen vuokra-asunnon löytäminen on haastavaa ja erityisen haastavaa, mikäli luottotiedot eivät ole kunnossa, hakija ei ole työelämässä, on pienituloinen tai syrjäytynyt. Pidämme tärkeänä, että Vantaan seurakuntayhtymä on osaltaan ratkaisemassa tätä ongelmaa Vantaalla.
Esitämme, että Vantaan seurakuntayhtymän tulee huomioida entistä enemmän asumiseen liittyvissä hankkeissaan ja maakaupoissaan kohtuuhintainen
vuokra-asuminen, sekä sosiaalinen ja diakoninen asuminen.
Pyydämme seurakuntayhtymää selvittämään kuinka seurakuntayhtymä pystyy toimissaan edistämään johdonmukaisesti kohtuuhintaista vuokra-asumista, sekä sosiaalista ja diakonista asumista ja sitä kautta vähentämään eriarvoisuutta.
Kunnioittavasti
Vantaalla 30.9.2014
ANNIKA LAPPALAINEN
Annika Lappalainen

MINNA KUUSELA
Minna Kuusela

EVE RÄMÖ
Eve Rämö

PÄIVI PITKÄRANTA
Päivi Pitkäranta

JOHANNA KORHONEN
Johanna Korhonen

MARJA MATTILA
Marja Mattila
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EIJA HARJU
Eija Harju

PAULA LEHMUSKALLIO
Paula Lehmuskallio

MIIKKA HUUSKONEN
Miikka Huuskonen

LIISA VIRTA
Liisa Virta

SAKARI ROKKANEN
Sakari Rokkanen”

Puheenjohtaja totesi, että aloitteet lähetetään valmisteltaviksi.
70 §

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen, jonka päätteeksi veisattiin virsi 548.

71 §

Valitusosoitus
Pöytäkirjan liitteenä on valitusosoitus.

Liite 9: Valitusosoitus

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 9.10.–10.11.2014 Vantaan seurakuntien ja
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300
Vantaa, ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 15.9.–20.10.2014 seurakuntien ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla.
Vantaalla 11.11.2014

Anita Savioja
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri

Kokouksen puolesta

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

ANITA SAVIOJA
Anita Savioja
sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Vantaalla 7.10.2014

EVE RÄMÖ
Eve Rämö

SAKARI ROKKANEN
Sakari Rokkanen

VSY - YKV 30.9.2014 - § 71 - Liite 9
VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Yhteinen kirkkovaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälät

30.9.2014

52–71 §

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:

52, 53, 54, 55, 56, 66, 69, 70, 71

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

57, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68

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

58, 64

59

30 päivää

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
Osoite
Faksi
Sähköposti

30 päivää

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

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Osoite
Telekopio
Sähköposti

Valitusaika

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.

