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Aika

keskiviikko 6.3.2013 klo 17.30–20.45

Paikka

Vantaan seurakuntayhtymän virasto, yhteisen kirkkoneuvoston
kokoushuone, Unikkotie 5 (4. krs), Tikkurila

Osallistujat
Jäsenet

Silvast Janne
Eklund Tarja
Eklöf Jan-Erik
Jääskeläinen Markku J.
Mustonen Hanna
Peltohaka Tapio
Roman-Lagerspetz Sari
Sollamo Matti
Tähkänen Marika
Virta Liisa
Weckman Markku

puheenjohtaja

saapui 17.45 35 §:n aikana
varapuheenjohtaja

Yhteinen kirkkovaltuusto Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo puheenjohtaja
Rokkanen Sakari
varapuheenjohtaja, saapui 18.16
38 §:n aikana
Varajäsenet

Holmberg Päivi
Sippola Matti

Poissa

Leskinen Reetta
Virkkala Tapio

Esittelijät

Salmi Pontus
Sillanpää Minna
Turunen Sari
Tuohimäki Juha

Muut osanottajat

Fagerudd Martin
Malmi Marja-Liisa
Nevala Jukka
Pöntinen Hannu
Ropponen Juha
Tuominen Hans
Jaskara Olavi
Juusela Pauli
Savioja Anita
Venho Juha

Leskisen varajäsen
Virkkalan varajäsen

yhteisen seurakuntatyön johtaja
henkilöstöpäällikkö, poistui 20.34
50 §:n aikana
kiinteistöjohtaja
yhtymän johtaja
kirkkoherra
vs. kirkkoherra
kirkkoherra, poistui 19.21 33 §:n aikana
kirkkoherra, poistui 19.05 38 §:n aikana
vt. kirkkoherra
kirkkoherra
kiinteistökehitysjohtaja, läsnä 17.30–
17.58
päätoimittaja-viestintäjohtaja
lakimies, sihteeri
talouspäällikkö
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra Hans Tuominen piti
alkuhartauden.

34 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

35 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Tarja Eklund ja
Jan-Erik Eklöf.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku J. Jääskeläinen ja
Jan-Erik Eklöf.

36 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 12.3.2012 klo 12.00
Vantaan seurakuntayhtymän virastossa, Unikkotie 5, Tikkurila.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

37 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Puheenjohtaja Silvast esitti, että pöydälle jaetut liite 4 46 §:ään,
talousraportti ja Rekola-rahaston säännöt 38 §:ään otetaan
käsittelyn pohjaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa tehdyillä lisäyksillä.

38 §
Esitys

Seurakuntayhtymän viraston ilmoituksia
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi
Seurakuntayhtymän viraston Ilmoituksia
1. Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien Kaivokselan
kirkon purkamisesta tehtyä valitusta
Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt 11.2.2013 päätöksen 13/0110/2
valituksesta, joka koski valitusta Kirkkohallituksen täysistunnon
päätöksestä 24.1.2012/14 §.
Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto oli
7.6.2011/57 § tehnyt päätöksen tulipalossa 15.10.2006 tuhoutuneen
Kaivokselan kirkon purkamisesta. Asia oli alistettu kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
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Kirkkohallituksen täysistunto oli 24.1.2012/14 § hylännyt
Marja-Leena Nuoran tekemän valituksen ja vahvistanut sille alistetun
päätöksen.
Hallinto-oikeus katsoo, että Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkovaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä
eikä se ole lainvastainen. Kirkkohallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa
hylätessään Nuoran valituksen ja vahvistaessaan sille alistetun
päätöksen.
Valitusaika hallinto-oikeuden päätöksestä päättyy 14.3.2013
(laskettuna asianosaisen tiedoksisaantipäivästä).
2. Talouskatsaus
3. Parempi työyhteisö -kyselyn tulosten pääkohdat
Vantaan seurakuntayhtymässä toteutettiin 24.9.–7.10.2012.
Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely, jonka tarkoituksena oli selvittää
työyhteisön toimivuutta ja henkistä hyvinvointia. Kyselyn toteutti
Työterveyslaitos.
Tulokset käsitellään yksiköittäin kevään 2013 aikana.
5. Johtokunnan pöytäkirjat
Kiinteistöjohtokunta 3/2013
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta 1/2013
6. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja viranhaltijoiden
päätöksiä
Liite 1: Päätökset
7. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
2/2013
Tilastolomakkeiden a7−a9 lähettäminen Kirkkohallitukseen
tilastovuodelta 2012
3/2013
Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2012 , Vantaan
seurakuntayhtymän osuus on 87,4 miljoonaa euroa

4/2013
Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2013
Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://evl.fi/yleiskirjeet
8. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A3/2013
Sopimuskorotukset 1.4.2013
A4/2013
1. Isyysvapaa pidentynyt 54 arkipäivään
2. Muutoksia työsopimuslakiin ja tilaajavastuulakiin
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet ovat luettavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa http://evl.fi/kit
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Kiinteistökehitysjohtaja Olavi Jaskara oli läsnä kokouksessa kello
17.30–17.58 ja esitteli kohtaan 2. Talouskatsaus liittyen Rekolarahaston sääntöjä ja tilannetta.

Erillinen liite: Rekola-rahaston säännöt
Kokouksessa asiaan otettiin uusi kohta:
4. Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö valituksesta
Lakimies ilmoitti, että hallinto-oikeus on pyytänyt 4.3.2013
saapuneella kirjeellä lausuntoa Medialähetys Sanansaattajien
valituksesta, joka koski kansainvälisen vastuun vuoden 2012
avustusmäärärahojen jakopäätöstä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Sakari Rokkanen saapui kello 18.16.
Kokouksessa pidettiin tauko kello 19.12–19.21.

Yhtymän johtajan esittelyt
39 §

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano vuosina 2013 - 2014 ja kokoukset vuonna
2013 sekä kokousten alkamisajankohta
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yhteisen
kirkkoneuvoston kokoonpanon vuosina 2013–2014 ja kokoukset
vuonna 2013.
Kokoonpano vuosina 2013–2014 on yhteisen kirkkovaltuuston
26.2.2013 tekemän päätöksen mukaisesti seuraava:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Sollamo Matti, varapj.
Weckman Markku
Jääskeläinen Markku J
Eklund Tarja
Roman-Lagerspetz Sari
Tähkänen Marika
Eklöf Jan-Erik
Virta Liisa
Leskinen Reetta
Peltohaka Tapio
Virkkala Tapio
Mustonen Hanna

Tolonen Eero
Lehmuskallio Paula
Mölsä Aulis
Koivula Hanna
Luodeslampi Juha
Meriläinen Juha
Aura Per-Erik
Mansikka Kari
Holmberg Päivi
Kiviranta Martti
Sippola Matti
Karhunen Anneli

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 26.9.2012
määrännyt kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 §:n nojalla Vantaan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi
vuosiksi 2013–2014 Tikkurilan seurakunnan kirkkoherran Janne
Silvastin.
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Liite 2: Kokousaikataulu 2013
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee ja tekee päätöksen
kokousten alkamisajankohdasta. (AS/JT)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee kokoonpanon tiedoksi ja
merkitsee myös tiedoksi kokousaikataulun sekä päättää, että
kokoukset alkavat klo 17.30.

Päätös

Esityksen mukaan.

40 §

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan valitseminen seurakuntayhtymän yhteisen
seurakuntatyön johtokuntaan vuosiksi 2013 - 2014
Johtokunnan kokoonpano vuosina 2013–2014 on yhteisen
kirkkovaltuuston 26.2.2013 tekemän päätöksen mukaisesti
seuraava:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lehmuskallio Paula, pj.
Tammi Visa, vpj.
Liimatainen Eija
Pietarinen Pertti
Järvinen Pasi
Tepora Elisabeth
Meriläinen Juha

Huvila Raimo
Puoskari Pentti
Tarkiainen Sini
Kontoniemi Ismo
Karhunen Anneli
Araneva Jari
Puskala Jani

Johtokunnan johtosäännön 4 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajalla ja yhdellä neuvoston tehtävään valitsemalla
jäsenellä on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksissa sekä ottaa
osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.
Edustajana on ollut 2011 - 2012 Sari Roman-Lagerspetz. (AS/JT)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan yhden edustajan
yhteisen seurakuntatyön johtokuntaan vuosiksi 2013 – 2014.

Käsittely

Matti Sollamo ehdotti, että edustajaksi valittaisiin
Sari Roman-Lagerspetz.
Sari Roman-Lagerspetz ilmoitti, että hän ei pysty osallistumaan
johtokunnan työskentelyyn ja ehdotti, että edustajaksi valittaisiin
Marika Tähkänen.

Päätös

41 §

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi yhteisen seurakuntatyön
johtokuntaan vuosiksi 2013 - 2014 valittiin Marika Tähkänen.

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan valitseminen seurakuntayhtymän
kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi 2013 - 2014
Johtokunnan kokoonpano vuosina 2013 - 2014 on yhteisen
kirkkovaltuuston 26.2.2013 tekemän päätöksen mukaisesti
seuraava:

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto

kokous 2/2013
33 §–52 §

6.3.2013

sivu 8 (29)

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Kuusela Minna, pj.
Puolakka Teuvo, vpj.
Tolonen Eero
Kihlström Anneli
Peltohaka Tapio
Hentilä Jorma
Ollila Riitta

Maskulin Nina
Kunnas Jonne
Pyylampi Antti
Nikkilä Terttu
Savolainen Raili
Silventoinen Pekka
Tuuva Sirpa

Johtokunnan johtosäännön 4 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajalla ja yhdellä kirkkoneuvoston tehtävään valitsemalla
jäsenellä on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksessa sekä ottaa
osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.
Edustajana on ollut 2011 - 2012 Matti Sollamo. (AS/JT)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan yhden edustajan
kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi 2013 - 2014.

Käsittely

Tapio Peltohaka ehdotti, että edustajaksi valittaisiin Matti Sollamo.

Päätös

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi
2013 - 2014 valittiin Matti Sollamo.

42 §

Vantaan seurakuntayhtymän edustajan määrääminen neljän kiinteistöyhtiön
yhtiökokousedustajaksi vuosiksi 2013 - 2014
Vantaan seurakuntayhtymä on osakkaana neljässä
kiinteistöosakeyhtiössä, joiden hallitukseen sillä on oikeus
osakkeenomistajana tai yhtiön koon puolesta valita edustajansa.
Koska hallituksen jäsenet valitaan ao. yhtiöiden yhtiökokouksissa,
tulisi yhteisen kirkkoneuvoston määrätä yhtiökokousedustajat ja
antaa heille ohjeet vaaleja varten.
Normaalitilanteessa yhtiökokousedustaja on kiinteistökehitysjohtaja
hänelle annetun valtuuden nojalla, mutta näissä tapauksissa kun
kiinteistökehitysjohtaja on yhtiöiden toimitusjohtaja ja yhdessä
hallituksen jäsen, hän ei voi toimia yhtiökokousedustajana.
Yhtiöt ovat Kiinteistö Oy Bethania, Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie
25, Kiinteistö Oy Vapaalankoti ja Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie
25.
Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25 on yksin Vantaan
seurakuntayhtymän omistama yhtiö, mutta muissa yhtiöissä on
myös muita osakkeenomistajia. Kiinteistö Oy Bethanian, Kiinteistö
Oy Koivukylän Puistotie 25:n ja Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25:n
toimitusjohtajana toimii Olavi Jaskara.
Yhtiökokouksen edustajaksi valittaneen Kiinteistö Oy Bethaniaan ja
Kiinteistö Oy Vapaalankodin yhtiökokouksiin lakimies Anita Savioja.
Muissa yhtiöissä hän on hallituksen puheenjohtajana.
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Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25:n ja Kiinteistö Koivukylän Puistotie
25:n yhtiökokousedustajaksi valittaneen talouspäällikkö Juha Venho.
(AS/JT)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää määrätä Kiinteistö Oy Bethanian ja
Kiinteistö Oy Vapaalankodin yhtiökokousedustajaksi lakimies
Anita Saviojan.
Edelleen yhteinen kirkkoneuvosto päättää määrätä Kiinteistö Oy
Koivukylän Puistotie 25:n ja Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25:n
yhtiökokousedustajaksi talouspäällikkö Juha Venhon.
Edelleen yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa
yhtiökokousedustajille ohjeet hallituksen jäsenten valintaa varten:
Kiinteistö Oy Bethania
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen
Kiinteistö Oy Vapaalankoti
hallituksen jäsen
varajäsen
Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen 2 jäsentä
hallituksen 2 varajäsentä
Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen

Käsittely

Yhtymän johtaja esitti, että hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavat
henkilöt ja että Kiinteistö Oy Bethanian hallitukseen valittaisiin 2
jäsentä:
Kiinteistö Oy Bethania
hallituksen puheenjohtaja: Juha Tuohimäki
hallituksen 2 jäsentä: Juha Venho ja Minna Kuusela
Kiinteistö Oy Vapaalankoti
hallituksen jäsen: Sari Turunen
varajäsen: Matti Poutiainen
Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25
hallituksen puheenjohtaja: Anita Savioja
hallituksen 2 jäsentä: Juha Väkevä ja Kari Korkeamäki
hallituksen 2 varajäsentä: Matti Poutiainen ja Pirjo Vainio
Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25
hallituksen puheenjohtaja: Anita Savioja
hallituksen jäsen: Juha Väkevä

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa mainitulla tavalla.
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Vantaan Laurin toimitusneuvoston asettaminen vuosiksi 2013–2014
Vantaan Laurilla on toimitusneuvosto, jonka yhteinen kirkkoneuvosto
nimittää. Kirkkoneuvosto valitsee myös toimitusneuvoston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Sananvapauslain mukaisesti päätoimittaja johtaa ja valvoo
toimitustyötä sekä päättää lehden sisällöstä. Toimitusneuvosto on
yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän työsääntönsä mukaisesti
luottamuselin, joka tukee lehden toimitusta sen työssä.
Toimitusneuvoston tehtävänä on keskustella lehden sisällöstä ja
antaa toimitukselle palautetta ja ideoita. Toimitusneuvosto antaa
tarvittaessa myös lausuntoja ja tekee esityksiä lehden
kehittämisestä. Toimitusneuvosto käsittelee myös Vantaan Laurin
kustannussopimukseen, toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja
jakeluun liittyviä asioita sekä osallistuu lehden henkilövalintoihin.
Toimitusneuvoston kokoonpanossa ovat tärkeitä sekä ammatillinen
tietämys että eri ikäisten ja erilaisessa elämäntilanteessa olevien
ihmisten tuomat näkökulmat. Kokoonpanossa pyritään ottamaan
huomioon myös alueellinen kattavuus. Toimitusneuvosto on valittu
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimitusneuvoston kokouksissa
sihteerinä ja esittelijänä toimii päätoimittaja. (AS/JT)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto
1. päättää asettaa kahdeksan jäsentä käsittävän toimitusneuvoston
vuosiksi 2013 - 2014
2. valitsee jäsenet ja määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Toimitusneuvoston tehtäväkuvaus käy ilmi edellä olevasta
esittelytekstistä.

Käsittely

Matti Sollamo ehdotti, että toimitusneuvoston puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaisiin seuraavat:
Mirja Taipale, puheenjohtaja
Aila Pekola, varapuheenjohtaja
Tapio Leskinen
Petri Nikkilä
Jukka Norvanto
Pirkko Kotila
Miikka Huuskonen
Kaarina Suonperä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Toimitusneuvostoon valittiin seuraavat:
Mirja Taipale, puheenjohtaja
Aila Pekola, varapuheenjohtaja
Tapio Leskinen
Petri Nikkilä
Jukka Norvanto
Pirkko Kotila
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Miikka Huuskonen
Kaarina Suonperä.
44 §

Yhteisen kirkkoneuvoston avuksi perustettavat toimikunnat vuosiksi 2013 - 2014
Kirkkojärjestyksen 9. luvun 4 §:ssä oleva kirkkoneuvostoa koskeva
määräys toimikuntien asettamisoikeudesta koskee
seurakuntayhtymän yhteistä kirkkoneuvostoa: “Tilapäisiä tehtäviä
varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja
toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös
voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.”
Huomattava on, että toimikunnat ovat valmistelevia elimiä. Tämän
mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto asetti edelliselle toimikaudelle
2011 - 2012 seuraavat toimikunnat:
- strategiatoimikunta
- toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta
- kurssikeskustoimikunta
- ympäristötoimikunta
- kuvataidetoimikunta
- Tikkurilan kirkon rakennustoimikunta.
Nyt esitetään, että kaudelle 2013 - 2014 strategiatoimikunta ja
toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta yhdistetään
suunnittelutoimikunnaksi.
Tikkurilan kirkon rakennustoimikunta ja Tikkurilan kirkon
hankkeeseen kohdistuva projektikohtainen kuvataidetoimikunta
perustettaisiin vasta, kun tiedetään Tikkurilan kirkon
toteutusaikataulu.
Yhteisen kirkkoneuvoston avuksi tilapäisiä tehtäviä varten
ehdotetaan nimettäväksi:
1. Suunnittelutoimikunta, jonka tehtävänä on
-selvittää seurakuntien toimintaympäristössä tapahtuvia
muutoksia ja kehityslinjoja pitkällä aikavälillä
-selvittää seurakuntayhtymän keskipitkän ja pitkän aikavälin
toiminnalliset ja taloudelliset tarpeet (ml. rakenteelliset
uudistukset)
-valmistella tarvittaessa seurakuntayhtymän toiminta-ajatuksen,
mission, visionääristen painopisteiden ja strategisten tavoitteiden
tarkistamista ja uudistamista
-laatia vaihtoehtoisia pitkän aikavälin toiminta- ja
talousstrategioita
-käsitellä seurakuntayhtymän seuraavien vuosien talousarvion
kehystä, talouden tasapainotusta sekä muita pidemmän
aikavälin toiminnan ja talouden linjauksia
-teetättää seurakuntien toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyviä
tutkimuksia ja selvityksiä sekä
-raportoida yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle
kirkkovaltuustolle strategian toteutumisesta.
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Yhtymän johtaja nimeää avukseen toimikunnan valmisteluryhmän.
Toimikunta valitsee itselleen sihteerin.
2. Kurssikeskustoimikunta, jonka tehtävänä on
- suunnitella ja kehittää kurssikeskuspalvelujen toimintaa
yhteistyössä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palvelujen kanssa.
Kurssikeskusten toiminnanjohtaja on toiminut
kurssikeskustoimikunnan valmistelijana. Toimikunta on valinnut itse
sihteerin.
3. Ympäristötoimikunta, jonka tehtävänä on ohjata ja koordinoida
yhteisiä ympäristöasioita seurakunnissa ja yhteisten palveluiden
yksiköissä ympäristödiplomin edellyttämällä tavalla. (JT)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. Asettaa yhdeksänjäsenisen suunnittelutoimikunnan vuosiksi
2013 - 2014. Yksi jäsenistä on kirkkoherrojen kokouksen nimeämä.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee jäsenet ja nimeää puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Yhtymän johtajan nimeämällä virkamiehistä
koostuvalla toimikunnan valmisteluryhmällä on läsnäolo- ja
puheoikeus toimikunnan kokouksissa. Toimikunta voi tarvittaessa
kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa kuultavaksi. Toimikunta valitsee
itselleen sihteerin.
Yhteinen kirkkoneuvosto määrää toimikunnan tehtäväksi:
-selvittää seurakuntien toimintaympäristössä tapahtuvia
muutoksia ja kehityslinjoja pitkällä aikavälillä
-selvittää seurakuntayhtymän keskipitkän ja pitkän aikavälin
toiminnalliset ja taloudelliset tarpeet (ml. rakenteelliset
uudistukset)
-valmistella tarvittaessa seurakuntayhtymän toiminta-ajatuksen,
mission, visionääristen painopisteiden ja strategisten tavoitteiden
tarkistamista ja uudistamista
-laatia vaihtoehtoisia pitkän aikavälin toiminta- ja
talousstrategioita
-käsitellä seurakuntayhtymän seuraavien vuosien talousarvion
kehystä, talouden tasapainotusta sekä muita pidemmän
aikavälin toiminnan ja talouden linjauksia
-teetättää seurakuntien toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyviä
tutkimuksia ja selvityksiä sekä
-raportoida yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle
kirkkovaltuustolle strategian toteutumisesta.
2. Asettaa yhdeksänjäsenisen kurssikeskustoimikunnan vuosiksi
2013 - 2014. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää toimikunnan
puheenjohtajan ja eri seurakuntia ja työmuotoja edustavat jäsenet.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kurssikeskusten
toiminnanjohtaja toimii toimikunnan kokousten valmistelijana.
Työryhmä valitsee itselleen sihteerin.
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Edelleen yhteinen kirkkoneuvosto määrää toimikunnan tehtäväksi
suunnitella ja kehittää kurssikeskuspalvelujen toimintaa yhteistyössä
Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden kanssa.
3. Asettaa kuusijäsenisen ympäristötoimikunnan vuosiksi
2013 - 2014 ja määrää toimikunnan tehtäväksi ohjata ja koordinoida
yhteisiä ympäristöasioita seurakunnissa ja yhteisten palveluiden eri
yksiköissä ympäristödiplomin edellyttämällä tavalla. Yksi
toimikunnan jäsenistä on kirkkoherrojen kokouksen nimeämä.
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää toimikunnan jäsenet sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Toimikunnan apuna toimii projektiryhmä, joka koostuu seurakuntien
ympäristövastaavista. Toimikunnalle annetaan oikeus kutsua
asiantuntijoita kokouksiinsa kuultavaksi. Toimikunnan valmistelijana
toimii rakennuttajainsinööri. Toimikunta valitsee itselleen sihteerin.
Käsittely

Yhtymän johtaja muutti päätösesitystä siten, että suunnittelutoimikunta olisi 12-jäseninen ja ympäristötoimikunta 9-jäseninen.
Lisäksi hän muutti esityksen kohtaa 2. siten, että kurssikeskustoimikunnan jäsenet nimetään seuraavassa kokouksessa ja että
tässä kokouksessa valittaisiin toimikunnan puheenjohtaja.
Matti Sollamo ehdotti, että suunnittelutoimikuntaan valittaisiin
seuraavat:
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen, varapuheenjohtaja
Jukka Hako
Eve Rämö
Juha Luodeslampi
Markku Weckman
Liisa Virta
Ulla-Stina Palomaa
Liisa Ylitalo
Tapio Peltohaka
Janne Silvast
Jukka Nevala.
Liisa Virta ehdotti, että suunnittelutoimikunnan puheenjohtajaksi
valittaisiin Matti Sollamo.
Liisa Virta ehdotti, että kurssikeskustoimikunnan puheenjohtajaksi
valittaisiin Matti Sollamo.
Marika Tähkänen ehdotti, että kurssikeskustoimikuntaa ei valittaisi
lainkaan. Sari Roman-Lagerspetz kannatti Tähkäsen ehdotusta.
Kurssikeskustoimikunnan asettamista koskevassa
kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjantarkastajat toimivat
ääntenlaskijoina ja jossa yhtymän johtajan päätösesitystä
kannattavat vastasivat ”jaa” ja ehdotusta, että toimikuntaa ei
aseteta, ”ei”, annettiin yhdeksän ”jaa”-ääntä ja kaksi ”ei”-ääntä.
Lisäksi kaksi jäsentä äänesti tyhjää.
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Matti Sollamo ehdotti, että ympäristötoimikuntaan valittaisiin
seuraavat:
Nina Maskulin, puheenjohtaja
Matti Sippola, varapuheenjohtaja
Ismo Kontoniemi
Jukka Nevala
Taru Nieminen
Jussi Tiira
Eero Siljander
Kari Ahlström
Hilkka Pokki.
Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa mainitulla tavalla.
Suunnittelutoimikuntaan valittiin seuraavat:
Matti Sollamo, puheenjohtaja
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen, varapuheenjohtaja
Jukka Hako
Eve Rämö
Juha Luodeslampi
Markku Weckman
Liisa Virta
Ulla-Stiina Palomaa
Liisa Ylitalo
Tapio Peltohaka
Janne Silvast
Jukka Nevala.
Kurssikeskustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Sollamo.
Ympäristötoimikuntaan valittiin seuraavat:
Nina Maskulin, puheenjohtaja
Matti Sippola, varapuheenjohtaja
Ismo Kontoniemi
Jukka Nevala
Taru Nieminen
Jussi Tiira
Eero Siljander
Kari Ahlström
Hilkka Pokki.

Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyt yhteiselle kirkkovaltuustolle (Asia 45 )
45 §

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

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Henkilöstöpalvelujen esittelyt
46 §

Paikallisen 0,5 % järjestelyerän käyttö 1.4.2013 lukien
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012 - 2013
allekirjoituspöytäkirja (10 §) sisältää määräyksen 1.4.2013 lukien
käytettävästä 0,5 %:n paikallisesta järjestelyerästä. Tämä
sopimuskorotus toteutetaan kirkon yleisen palkkausjärjestelmän
mukaan määräytyvissä palkoissa paikallisesti neuvotellen ja
päättäen.
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat antaneet Kirkon
työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A4/2012 yhteiset
soveltamisohjeet, jotka koskevat paikallisen järjestelyerän
neuvottelumenettelyä.

Liite 3: Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/2012
Vantaan seurakuntayhtymässä paikallisesta järjestelyerästä on
neuvotellut työryhmä, johon kuuluvat työnantajan edustajina ykn:n
puheenjohtaja Janne Silvast, lääninrovasti Jukka Nevala, yhtymän
johtaja Juha Tuohimäki ja palkka-asiamies Minna Sillanpää sekä
työntekijöiden edustajina pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet
Sirkka Väätäinen (JUKO Ry), Vesa Laukkarinen (Kirkon Alat Ry) ja
Marjo Lehtamo (Jyty Ry). Työnantajan edustajat ja
pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet ovat kokoontuneet
26.9.2012 ja 12.11.2012 keskustelemaan järjestelyerän
kohdentamisesta 0,5%:n järjestelyerän täytäntöönpanoneuvotteluissa.
Järjestelyerä koskee kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä
olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden
tehtäväkohtaista palkanosaa 1.4.2013 lukien. Erää ei voi käyttää
kirkkoherranviran haltijan eikä virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin
rajoittamisesta solmitun sopimuksen (KirVESTES liite 27) mukaisten
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talous- ja henkilöstöhallinnon ns. työnantajaviranhaltijoiden
palkkauksen tarkistamiseen eikä tuntipalkkaisten työntekijöiden
palkkoihin.
Järjestelyerä voidaan käyttää tehtäväkohtaiseen ja/tai
harkinnanvaraiseen henkilökohtaiseen palkanosaan. Jälkimmäinen
ei tule kyseeseen Vantaan seurakuntayhtymässä, koska sitä ei ole
vielä otettu käyttöön 1.4.2013 mennessä. Erän avulla tulisi kehittää
seurakuntakohtaista palkkapolitiikkaa ja palkanasetantaa sekä
edistää tuloksellisuuden huomioon ottamista palkkapolitiikassa
Kirkon työmarkkinalaitoksen neuvotteluohjeissa todetaan
tehtäväkohtaisesta järjestelyerästä seuraavaa:
”Järjestelyerällä voidaan kehittää tehtävien vaativuuden arviointiin
perustuvaa palkkaporrastusta ja naisten ja miesten välistä palkkauksellista
tasa-arvoa sekä vaikuttaa seurakunnan mahdollisuuteen pitää
palveluksessa ja rekrytoida osaavaa henkilöstöä. Järjestelyt voivat koskea
yksittäisiä tehtäviä, joitakin tehtäväaloja tai kaikkia tehtäviä. Järjestelyissä
on noudatettava kirkon yleisen palkkausjärjestelmän tehtäväkohtaisen
palkanosan vaativuusryhmittelyä ja peruspalkkaa sekä sen vaativuusosaa
ja erityistä perustetta koskevia määräyksiä.”

0,5 %:n järjestelyerä on laskennallinen. Sitä laskettaessa pyritään
kuitenkin mahdollisimman todenmukaiseen osuuteen maaliskuussa
2013 maksettavista peruspalkoista. Laskelmassa ei oteta huomioon
kirkkoherranviran haltijoiden, palkka-asiamiehen eikä
tuntipalkkaisten palkkoja. Sijaisuustapauksissa otetaan huomioon
vakinaisen viranhaltijan tai työntekijän peruspalkka. Osa-aikaisten
työntekijöiden osalta laskelma perustuu kokoaikatyössä
maksettavaan palkkaan.Vantaan seurakuntayhtymässä on
järjestelmäerään käytettävissä noin 4 495 euroa.
Täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirjan 12.11.2012 liitteeseen on
merkitty järjestelyerän kohdentuminen henkilöittäin ja
peruspalkkojen vaativuusosan ja mahdolliset vaativuusryhmän
korotukset.
Työnantajan ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten välisissä
täytäntöönpanoneuvotteluissa 12.11.2012 päästiin
yhteisymmärrykseen järjestelyerän käytöstä.
Täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja liitteineen toimitetaan
kokoukseen pöydälle nähtäväksi.
Palkkausjärjestelmäerän mukaiset palkantarkistukset tulevat
voimaan 1.4.2013 lukien ja maksetaan huhtikuun 2013 aikana.
(MMS)
Liite 4: Täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja, täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirjan liite 1
järjestelyerän käytöstä
Henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
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1. hyväksyä työnantajan edustajien ja pääsopijajärjestöjen
pääluottamusmiesten yksimielisen ehdotuksen 0,5 %:n suuruisen
järjestelyerän käytöstä 12.11.2012 täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirjan ja sen mukaisesti
2. muuttaa 12.11.2012 täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirjan
liitteessä mainittujen työntekijöiden tehtävien vaativuusryhmät ja
peruspalkat liitteen mukaisesti
3. että palkkausjärjestelmäerän mukaiset palkantarkistukset astuvat
voimaan 1.4.2013 ja maksetaan huhtikuun 2013 aikana
4. että se tarkastaa tämän pykälän heti kokouksessa.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja tilapalvelujen esittelyt
47 §

Tervaskallion talvikäytöstä luopuminen
Seurakuntayhtymä omistaa Holman kurssikeskuksen vieressä
sijaitsevan Tervaskallio-nimisen kiinteistön, joka on hankittu
seurakuntayhtymän omistukseen vuonna 1985. Puurakenteiset,
vuonna 1930 rakennettu noin 75 m² päärakennus ja vuonna 1940
rakennettu noin 45 m² saunarakennus ovat kunnoltaan enintään
tyydyttäviä, eikä niissä ole tehty merkittäviä korjaustoimenpiteitä.
Tervaskallio on tarkoitettu henkilökunnan virkistyskäyttöön, ja sen
vuokraus on jaettu kahteen erihintaiseen sesonkiin. Kesäaika, jolloin
vuokra on 28 €/vrk, kattaa kuukaudet toukokuu-syyskuu, ja
talvikaudella lokakuusta huhtikuuhun vuokra on 18 €/vrk.
Vuositasolla Tervaskallion ylläpitokustannukset ovat yli 4 000 euroa,
joista merkittävin yksittäinen kuluerä on energia. Kiinteistö on
sähkölämmitteinen ja rakenteiltaan huonosti talvikäyttöön soveltuva,
joten suurin osa noin 3 000 euron vuotuisesta energialaskusta
muodostuukin talvikuukausien lämmityskuluista. Toinen talvikautena
suuria kustannuksia aiheuttava ylläpitotehtävä on lumenauraus.
Huolimatta siitä, että kiinteistön ylläpitokustannukset ovat
talvikaudella merkittävästi korkeammat, Tervaskalliosta peritään
kesäkaudelta korkeampaa vuorokausivuokraa. Hinnoittelu perustuu
henkilökunnan kiinnostukseen: talvikaudella Tervaskallion käyttö on
varsin vähäistä ja käyttöaste on vain noin 16 % (keskimäärin 34
yöpymistä), kun kesäkaudella päästään lähes 46 % käyttöasteeseen
(yli 70 yöpymistä).
Talvikauden vähäisestä kiinnostuksesta, ylläpidon
kannattamattomuudesta sekä kiinteistön huonosta kunnosta johtuen
esitetään, että Tervaskallion talvikäytöstä luovutaan syksystä 2013
alkaen. (ST)

Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että
1. Tervaskallion talvikäytöstä luovutaan 30.9.2013 alkaen
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jatkossa Tervaskallio on henkilökunnan vuokrattavissa
1.5. - 30.9.

Esitys hyväksyttiin.

Vanda svenska församlingin seurakuntaneuvoston päätös koskien Larsgårdenin
rahoitusta
Vanda svenska församlingin seurakuntaneuvosto teki
kokouksessaan 13.2.2013 oheisen päätöksen koskien Larsgårdenin
rahoitusta:
FINANSIERING AV LARSGÅRDEN
Gemensamma kyrkorådet behandlar Vanda kyrkliga samfällighets
investeringsplan för åren 2013-2014 på sitt sammanträde tisdag
26.2.2013.
Eftersom gemensamma kyrkorådet inte godkände Larsgården i
investeringsplanen vid sitt möte onsdag 30.1.2013 så framför
församlingsrådet i Vanda svenska församling att Vanda kyrkliga
samfällighet tar Vanda svenska församlings församlingsråds beslut
om bidrag till egen finansiering av Larsgården och förslag om
byggandet av Larsgården i betraktande.
Församlingsrådet i Vanda svenska församling anser att det är
livsviktigt att Vanda svenska församling får ändamålsenliga arbetsoch verksamhetsutrymmen inom acceptabel tid. Därför är
församlingsrådet redo att bidra med egen finansiering till byggandet
av Larsgården. Eftersom Vanda svenska församlings åldersstruktur
också är stigande och den måste tillgodose äldre medlemmars
välbefinnande och tillgång till församlingens tjänster så bidrar
församlingen till byggandet av Larsgården med egen finansiering på
600.000 € under en tidsrymd av 20 år, främst ur stiftelsemedel.
Detta förutsatt att gemensamma kyrkofullmäktige besluter att ta in
Larsgården i investeringsplanen för åren 2013-2014, samt att det
besluter om att Larsgården byggs år 2013 eller senast år 2014.
Församlingsrådet godkänner denna beredning jämte beslutsförslag
på svenska och finska, samt översänder denna till medlemmarna i
Vanda kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige och
kyrkoråd, Vanda församlingars församlingsråd samt till Vanda
församlingars kyrkoherdar.
Förslag: Församlingsrådet i Vanda svenska församling
1.besluter, att Vanda svenska församling bidrar till finansieringen av
byggandet av Larsgården med egen finansiering på 600.000 €
under en tidsperiod på 20 år, från det att gemensamma
kyrkofullmäktige besluter att bygga Larsgården.
2.föreslår för Vanda kyrkliga samfällighet att Larsgården tas in i
investeringsplanen för åren 2013-2014,
3.föreslår för Vanda kyrkliga samfällighet att det besluter om att
Larsgården byggs år 2013 eller senast år 2014.
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4.besluter att ärendet justeras omedelbart.
5.godkänner denna beredning jämte beslutsförslag på svenska och
finska, samt översänder denna till medlemmarna i Vanda kyrkliga
samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkoråd, Vanda
församlingars församlingsråd samt till Vanda församlingars
kyrkoherdar.
Beslut: Församlingsrådet i Vanda svenska församling beslöt
1.att Vanda svenska församling bidrar till finansieringen av
byggandet av Larsgården med egen finansiering på 600.000 €
under en tidsperiod på 20 år, från det att gemensamma
kyrkofullmäktige besluter att bygga Larsgården.
2.att föreslå för Vanda kyrkliga samfällighet att Larsgården tas in i
investeringsplanen för åren 2013-2014,
3.att föreslå för Vanda kyrkliga samfällighet att det besluter om att
Larsgården byggs år 2013 eller senast 2014.
4.att ärendet justeras omedelbart.
5.att godkänna denna beredning jämte beslutsförslag på svenska
och finska, samt översänder denna till medlemmarna i Vanda
kyrkliga samfällighets gemensammakyrkofullmäktige och kyrkoråd,
Vanda församlingars församlingsråd samt till Vanda församlingars
kyrkoherdar.
På punkt 1. i detta ärende kan framställas rättelseyrkande. På
punkterna 2-3 i ärendet kan inte framställas rättelseyrkande
eftersom de är beredningsärende.
LARSGÅRDENIN RAHOITUS
Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee Vantaan seurakuntayhtymän
investointisuunnitelman vuosille 2013-2014 kokouksessaan tiistaina
26.2.2013. Koska yhteinen kirkkoneuvosto ei hyväksynyt
Larsgårdenin investointiohjelmaan kokouksessaan keskiviikkona
30.1.2013, esittää Vanda svenska församlingin
seurakuntaneuvosto, että Vantaan seurakuntayhtymä ottaa
huomioon Vanda svenska församlingin seurakuntaneuvoston
päätöksen seurakunnan omasta rahoituksesta sekä ehdotuksen
rakentaa Larsgården.
Vanda svenska församlingin seurakuntaneuvoston katsoo
elintärkeäksi, että Vanda svenska församling saa
tarkoituksenmukaiset työ- ja toimintatilat kohtuullisen ajan kuluessa.
Siksi seurakuntaneuvosto on valmis ottamaan osaa Larsgårdenin
rakentamiseen myös omalla rahoituksella.
Vanda svenska församlingin ikärakenne on nousujohteinen.
Ikääntyvien jäsenten hyvinvointi on otettava huomioon ja turvattava
heille seurakunnan palvelut. Vanda svenska församling esittää
600.000 € omana rahoituksenaan Larsgårdenin rakentamiselle.
Tämä rahoitus toteutettaisiin 20 vuoden aikana säätiövaroilla. Tämä

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto

kokous 2/2013
33 §–52 §

6.3.2013

sivu 21 (29)

edellyttää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää liittää Larsgårdenin
investointiohjelmaan vuosille 2013-2014 sekä päättää, että
Larsgården rakennetaan vuonna 2013 tai viimeistään vuonna 2014.
Seurakuntaneuvosto hyväksyy tämän esityksen ja
päätösehdotuksen suomeksi ja ruotsiksi, sekä lähettää tämän
Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja –
valtuuston jäsenille, Vantaan seurakuntien seurakuntaneuvostojen
jäsenille, kuten myös Vantaan seurakuntien kirkkoherroille.
Esitys: Vanda svenska församlingin seurakuntaneuvosto
1.päättää, että Vanda svenska församling osallistuu Larsgårdenin
rakentamiseen 600.000 € suuruisen summan omarahoituksella 20
vuoden aikana siitä lukien, kun yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt
Larsgårdenin rakentamispäätöksen.
2.esittää Vantaan seurakuntayhtymälle, että Larsgården liitetään
investointiohjelmaan vuosille 2013-2014.
3.esittää Vantaan seurakuntayhtymälle, että Larsgården
rakennetaan vuonna 2013 tai viimeistään vuonna 2014.
4.päättää, että asia tarkistetaan heti.
5.hyväksyy tämän esityksen ja päätösehdotuksen suomeksi ja
ruotsiksi sekä lähettää tämän Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston ja –valtuuston jäsenille, Vantaan seurakuntien
seurakuntaneuvostojen jäsenille kuten myös Vantaan seurakuntien
kirkkoherroille.
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkistettiin välittömästi.
Kohtaan 1. voidaan esittää oikaisuvaatimus. Kohtiin 2-3 ei voida
esittää oikaisuvaatimusta, koska asiat ovat vielä valmisteilla.
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi Vanda svenska församlingin
seurakuntaneuvoston päätöksen koskien Larsgårdenin
rahoitusta
2. palauttaa asian tarkempaan jatkovalmisteluun
3. todeta, että jatkovalmistelu tehdään yhteistyössä Vanda
svenska församlingin, talouspalvelujen sekä kiinteistö- ja
tilapalvelujen kanssa.

Päätös
49 §

Esitys hyväksyttiin.

Vahtimestari Jen Käkelän palkaton työvapaa 16.2.-31.5.2013
Vahtimestari Jen Käkelä on anonut palkatonta työvapaata ajalle
16.2. - 31.5.2013 hoitovapaan ajaksi. Jen Käkelä on tarvittaessa
töihin kutsuttava tuntityöntekijä ja hänen ensisijainen työpaikkansa
on Pyhän Laurin kirkko.
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Yli 3 kuukautta kestävän palkattoman työvapaan myöntäminen
kuuluu kiinteistöjohtokunnan päätettäväksi, mutta
kiinteistöjohtokunnan kokousaikataulun vuoksi asia tuodaan nyt
yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi.
KirVESTES 2010–2012 80 §:n 1 momentin mukaan on
viranhaltijan/työntekijän perhevapaista voimassa mitä
työsopimuslain 4. luvussa (55/2001) on työsopimussuhteisen
työntekijän osalta säädetty. Työsopimuslain 4. luvun 3 §:n mukaan
työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen
taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi
täyttää kolme vuotta. Hoitovapaana voidaan pitää enintään kaksi
vähintään kuukauden pituista jaksoa, jolleivät työnantaja ja
työntekijä sovi kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä
jaksosta. Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista tai huoltajista
kerrallaan.
Jen Käkelän työvapaa-anomus on nähtävillä kokouksessa. (ST)
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Jen Käkelälle palkatonta
työvapaata takautuvasti 16.2. - 31.5.2013.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

50 §

Suunnitelma kiinteistökannan vähentämiseksi
Suuret seurakuntayhtymät ovat yhdessä valmistelleet kirkon
sisäisten vuokrien määritysperusteita. Tavoitteena on rakentaa
yhtenäinen laskentamalli, jonka Kirkkohallitus voi toimittaa edelleen
kaikkien seurakuntien käyttöön. Vuokrajärjestelmän tavoitteena on
luoda yhteinen intressi seurakuntien ja seurakuntayhtymän välille
siten, että tila-asiat saadaan kytkettyä osaksi varsinaista talouden ja
toiminnan kokonaissuunnittelua, jolloin kokonaisnäkemys ja
kustannusvastuu paranevat. Kiristyvässä taloustilanteessa
tilakustannukset on pystyttävä optimoimaan siten, että toiminnalle
voidaan jatkossakin tarjota tarkoituksenmukaiset tilat
kustannustehokkaasti, samalla kun tarpeettomista ja
huonokuntoisista tiloista voidaan luopua. Vuokrajärjestelmä
kannustaa seurakuntia sekä yhteisten palvelujen yksiköitä
harkitsemaan tilatarpeitaan entistä tarkemmin sekä tehostamaan
tilankäyttöä. Kun rakennuskannan tekninen ja toiminnallinen
elinkaari sovitetaan yhteen, voidaan ennakoivalla strategisella
suunnittelulla välttää hukkainvestoinnit.
Vantaan seurakuntien tämänhetkiset käytössä olevat sisäiset
vuokrat perustuvat kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Uuden
vuokrajärjestelmän myötä tarkoituksena on ottaa
vuokranmäärittelyyn mukaan myös vuosikorjaustoiminnasta
aiheutuvat kustannukset sekä varautuminen kiinteistön
täysimittaiseen peruskorjaukseen. Tavoitteena on ottaa uusi
vuokrajärjestelmä käyttöön vuoden 2014 vuokramäärityksissä.
Vuokrajärjestelmän muutosta valmistellaan tarkemmin
taloustyöryhmässä, ja asiasta pyydetään lausunnot myös
seurakuntaneuvostoilta ennen asian varsinaista käsittelyä
yhteisessä kirkkoneuvostossa.
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Seurakuntien talouden tasapainottamiseksi olemassa olevaa
rakennuskantaa on pystyttävä pienentämään hallitusti siten, että
talouden kiristyessä tulevina vuosikymmeninä jäljellä oleva
rakennuskanta kyetään ylläpitämään, peruskorjaamaan ja
parantamaan kyseisen ajankohdan vuosituloilla, jotka voivat olla
jopa kymmeniä prosentteja tämänhetkisiä tuloja pienemmät.
Vantaan taloussuunnittelussa vuosikymmenen lopun investointeihin
on varauduttu noin 30 miljoonan euron suuruisella summalla;
kuitenkin on oletettavaa että nykyiselle kiinteistökannalle summa on
riittämätön. Tästä syystä on ryhdyttävä toimenpiteisiin
kiinteistömäärän vähentämissuunnitelman laatimiseksi
seurakunnittain.
Jo vuonna 2010 taloustyöryhmä linjasi, että vuoteen 2019 mennessä
kiinteistökantaa on vähennettävä 15 %, mutta tämän jälkeen
tiukentuneet talousnäkymät ovat kasvattaneet painetta tilojen
määrän suurempaankin vähennykseen.
Tällä hetkellä seurakuntien käytössä olevat jäsenmäärään
suhteutetut tilat ilman kirkkosaleja ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•

Tikkurila 0,14 m2/jäsen
Vanda Svenska församling 0,14 m2/jäsen
Korso 0,15 m2/jäsen
Vantaankoski 0,17 m2/jäsen
Rekola 0,18 m2/jäsen
Hämeenkylä 0,21 m2/jäsen
Hakunila 0,23 m2/jäsen

Uuden vuokrajärjestelmän käyttöönoton myötä seurakuntien tiloille
asetetaan tavoitetilamäärä, jonka saavuttamisen jälkeen
seurakunnalla on mahdollisuus saada säästyvä määräraha
käytettäväksi muuhun toimintaan. Ennen määrärahojen siirtämistä
muuhun toimintaan on kuitenkin varmistettava, että seurakunnan
talous on tasapainossa. Tavoitetilamäärän määrittely ja tilojen
vähentämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä seurakuntien ja
kiinteistöpalvelujen kanssa. Tilatehokkuutta on lisättävä myös
yhteisten palvelujen osalla, ja tähän johtavat toimenpiteet onkin jo
käynnistetty seurakuntien talon hankesuunnittelun yhteydessä.
Tavoitteena on seurakuntien talon peruskorjauksen yhteydessä
siirtää kaikki seurakuntien toiminnot virastotalon puolelle ja
vapauttaa Koy Bethaniasta käytössä olevat tilat ulkopuoliseen
vuokraukseen.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli sisäisten vuokramääritysten perusteita
kokouksessaan 11.2.2013 ja päätti ehdottaa yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että seurakunnat käynnistävät suunnittelun
kiinteistöjen vähentämiseksi yhdessä kiinteistöpalvelujen kanssa.
(ST)
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. että seurakunnat käynnistävät suunnittelun kiinteistöjen
vähentämiseksi yhdessä kiinteistöpalvelujen kanssa
2. antaa työn organisoinnin uuden suunnittelutoimikunnan
tehtäväksi.
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Esitys hyväksyttiin.

Yhteisen seurakuntatyön palvelujen esittelyt
51 §

Hoitovapaan myöntäminen kehitysvammaistyön diakoni Kristiina TuohimaaSalmiselle 31.5.2013 - 30.9.2013 ja Ari Heikkilän palkkaaminen vs.
kehitysvammaistyön diakoniksi ko. ajaksi
Kehitysvammaistyön diakoni Kristiina Tuohimaa-Salminen on ollut
äitiyslomalla, jonka päätteeksi hän anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta
hoitovapaata seuraavasti:
”ANOMUS
Anon hoitovapaata kehitysvammaistyön diakonin virasta
31.5.2013 -30.9.2013.
Anomukseni perustuu vanhemman oikeuteen olla hoitovapaalla alle
kolmevuotiaan lapsen kanssa. Nuorin lapsistani on syntynyt
4.9.2012.
Espoossa 11.2.2013
Kristiina Tuohimaa-Salminen
Kehitysvammaistyön diakoni”
Kehitysvammaistyön diakonin viransijaisuutta on hoitanut sosionomidiakoni (AMK) Ari Heikkilä 7.1.2013 lähtien. Hän on lupautunut myös
hoitamaan kehitysvammaistyön diakonin viransijaisuutta
31.5.2013 - 30.9.2013.(PS)

Yhteisen seurakuntatyön johtajan esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää kehitysvammaistyön diakoni Kristiina TuohimaaSalmiselle hoitovapaata ajalle 31.5.2013 - 30.9.2013
2. palkata kehitysvammaistyön diakonin viransijaiseksi 31.5.2013 30.9.2013 sosionomi-diakoni (AMK) Ari Heikkilän.
Päätös
52 §

Esitys hyväksyttiin.

Eron myöntäminen oppilaitostyön diakoni Juha Jutilalle 26.4.2013 alkaen
Oppilaitostyön diakoni Juha Jutila on hakenut eroa yhteiseltä
kirkkoneuvostolta seuraavalla hakemuksella:
”IRTISANOUTUMINEN
Irtisanoudun Vantaan seurakuntayhtymän, yhteisten palveluiden –
yksikön oppilaitosdiakonin virasta siten että virkasuhteeni Vantaalla
päättyy 25.4.2013.
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Kiitän Teitä mahdollisuudesta tehdä mielekästä ja tärkeää työtä
heikoimmassa asemassa olevien vantaalaisten nuorten parissa, niin
Vantaankosken seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan kuin
yhteisten palveluiden oppilaitosdiakonin tehtävissä.
Jatkan työtäni Seinäjoen alueseurakunnan
erityisnuorisotyönohjaajan virassa.
Vantaalla, 26. päivänä helmikuuta 2013
Juha Jutila, oppilaitosdiakoni”
Yhteisen seurakuntatyön johtajan esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
myöntää Juha Jutilalle eron oppilaitostyön diakonin virasta
25.4.2013 alkaen.
Käsittely

Yhteisen seurakuntatyön johtaja korjasi asian otsikkoa ja
päätösesitystä siten, että ero tapahtuu 26.4.2013 alkaen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa mainitulla tavalla.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Kokouksen puolesta
JANNE SILVAST
Janne Silvast
puheenjohtaja

ANITA SAVIOJA
Anita Savioja
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 12. päivänä maaliskuuta 2013
JAN-ERK EKLÖF
Jan-Erik Eklöf

MARKKU J. JÄÄSKELÄINEN
Markku J. Jääskeläinen
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 20.3.–18.4.2013 Vantaan
seurakuntien ja seurakuntayhtymän viraston ilmoitustauluilla,
Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja sen nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu 7.1.2013 seurakuntien ja seurakuntayhtymän viraston
ilmoitustauluilla.
Vantaalla 19. päivänä huhtikuuta 2013

Anita Savioja
yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri
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Vantaan seurakuntayhtymä
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

6.3.2013
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: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 50

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 40, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 52
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1.
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2.
hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. 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:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Unikkotie 5, 01301 Vantaa
Postiosoite: PL 56, 01301 Vantaa
Telekopio:
Sähköposti:
Pöytäkirjan pykälät: 40, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 52
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

1

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
–
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
–
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
–
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000
€ (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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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: Vantaan seurakuntayhtymä
Käyntiosoite: Unikkotie 5, 01301 Vantaa
Postiosoite: PL 56, 01301 Vantaa
Telekopio:
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
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki
Postiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Telekopio: 010 364 2079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Bulevardi 16 B, V kerros, 00120 Helsinki
Postiosoite: Bulevardi 16 B, V kerros, 00120 Helsinki
Telekopio:
09 2340 3050
Sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30 päivää

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09 135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

30 päivää

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto

6.3.2013
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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). 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.
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:
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: 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 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä
muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

