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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Yhteisen seurakuntatyön johtaja
Pontus Salmi piti alkuhartauden.
Markku J. Jääskeläinen saapui kello 17.43

54 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
Sari Roman-Lagerspetz saapui kello 17.52 ja Tarja Eklund kello
17.53.

55 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Tapio Peltohaka ja
Sari Roman-Lagerspetz.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Peltohaka ja Liisa Virta.

56 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 2.4.2013 klo 12.00
Vantaan seurakuntayhtymän virastossa, Unikkotie 5, Tikkurila.

Päätös

Esityksen mukaan.

57 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Silvast esitti, että pöydälle jaettu asia Päiväkummun
kiinteistökehityshankkeen tilannekatsaus otetaan käsittelyyn asiana
64 ja viraston ilmoituksiin tuleva uusi kohta 7. otetaan käsittelyn
pohjaksi.
Lisäksi pöydille oli jaettu asiaan 58 kohtaan 5. liittyvä talousarvion
toteuma 1.1. - 28.2.2013.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa tehdyillä lisäyksillä.
Kokouksessa käsittelyjärjestys muuttui kuitenkin vielä siten, että
asia 64, Päiväkummun kiinteistökehityshankkeen tilannekatsaus,
käsiteltiin 59 §:nä.

58 §
Esitys

Seurakuntayhtymän viraston ilmoituksia
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi
1. Kiinteistö Oy Bethanian tilinpäätös vuodelta 2012 /
vuokraustoiminta 2012
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Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus ovat esityslistan
liitteenä.
Liite 1: Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus (Kiinteistö Oy Bethania)
Vantaan seurakuntayhtymä omistaa yhtiön osakekannasta 78,91 %
ja hautainhoitorahasto 4,95 %. Seurakuntayhtymän omistamista
tiloista on vuokraustoiminnassa noin 3 024,5 m² ja omassa käytössä
noin 1 853 m². Hautainhoitorahaston kaikki liikehuoneistot, yhteensä
362 m², olivat vuokrattuina vuoden lopussa.
Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2012 peritty keskimääräinen
hoitovastike toimistotilojen osalta on ollut 5,80 e/m²/kk ja liiketilojen
osalta 11,60 e/m²/kk.
Vuokratuloja Vantaan seurakuntayhtymä sai vuokrattavaksi
tarkoitetuista huonetiloista yhteensä 750 197 euroa (716 392 euroa
vuonna 2011), niihin kohdistuneiden menojen ollessa 354 188
euroa. Kirjanpidon mukaiset nettotuotot olivat siis 396 009 euroa
(379 290 euroa vuonna 2011). Lisäksi Vantaan seurakuntayhtymä
sai yhtiön suorittamina maanvuokratuloina 188 279 euroa.
Hautainhoitorahasto puolestaan sai kolmesta yhtiössä sijaitsevasta
liikehuoneistostaan vuokratuloja yhteensä 91 319 euroa (90 252
euroa vuonna 2011), niihin kohdistuneiden menojen ollessa
50 390 euroa (vastikkeet). Kirjanpidon mukaiset nettotuotot ilman
hallintokuluja olivat siis 40 929 euroa (41 300 euroa vuonna 2011).
Yhtiön koko tasekirja 31.12.2012 on nähtävillä kokouksessa. Yhtiön
tulos osoittaa voittoa 81 727,21 euroa, tällä on tarkoitus varautua
vesikatteen uusimiseen 2014.
2. Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25:n tilinpäätös vuodelta
2012 / vuokraustoiminta 2012
Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus ovat esityslistan
liitteinä.
Liite 2: Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus (Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25)
Seurakuntayhtymä omistaa yhtiössä 25 asuinhuoneistoa.
Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2012 (verrattuna v. 2011 tulot)
perityt vastikkeet ja muut huoltomaksut ovat:
2012

2011

Tulot

253.995

245.281

Menot

110.271

86.049

Netto

143.724

159.232

Tilinpäätöksen mukainen nettotuotto oli siis 143 724 euroa. Tuotto
sijoitetulle pääomalle (1,53 miljoonaa euroa) siten oli 9,39 %.
Lisäksi yhtymä sai tontista vuokratuloja yhtiöltä 36 618 euroa.
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Yhtiön koko tasekirja 31.12.2012 on nähtävillä kokouksessa.
3. Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25:n tilinpäätös vuodelta
2012 / vuokraustoiminta 2012
Liite 3: Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus (Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25)
Seurakuntayhtymä omistaa yhtiössä 31 asuinhuoneistoa.
Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2012 (verrattuna v. 2011) perityt
vastikkeet ovat:
2012

2011

Hoitovastike

83.937

83.937

Pääomavastike

49.777

37.505

3.450

2.640

137.164

124.082

Autopaikkavuokrat

1.1.2012 lainaa yhtiöllä oli 2 343 866,94 euroa. 2012 lainaa
lyhennettiin 1 172 000 euroa, joten lainan määrä 31.12.2012 oli
1 171 866,94 euroa.
Vuokratuloja Vantaan seurakuntayhtymä sai yhtiön asunnoista ja
autopaikoista 280 595 euroa.
Kun yhtymän suorituttamien asuntoremonttien kulut olivat 6 560
euroa oli tilinpäätöksen mukainen nettotuotto siten 136 871 euroa.
Tuotto sijoitetulle pääomalle (1,832 miljoonaa euroa) siten oli noin
7,47 %.
Yhtiön koko tasekirja 31.12.2012 on nähtävillä kokouksessa.
4. Ruoan jakeluun liittyvistä asioista tiedottaminen yhteiselle
kirkkoneuvostolle
5. Talouskatsaus
6. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja viranhaltijoiden
päätöksiä
Liite 4: Päätökset
8. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
5/2013
Ajankohtaista kirkon eläkelaitoksesta
Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://evl.fi/yleiskirjeet
9. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A5/2013
Matkakorvausten veronalaisuus
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A6/2013
Sopimuskorotukset tuntipalkkajärjestelmässä ja eräät muut
palkantarkistukset 1.4.2013
A7/2013
Uusi työsopimuslomake
A8/2013
Kesätyötä koululaisille ja opiskelijoille
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet ovat luettavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa http://evl.fi/kit
Käsittely

Kokouksessa asiaan otettiin uusi kohta:
7. Yhteystiedot sekä ilmoittautuminen yhteisen
kirkkoneuvoston seminaariin Turussa ja Kuopion Kirkkopäiville
Kokouksessa jaettiin jäsenten ja varajäsenten yhteystietoluettelo
jäsenten keskinäiseen käyttöön.

Erillinen liite: Jäsenten ja varajäsenten yhteystiedot
Yhtymän johtaja esitteli yhteisen kirkkoneuvoston seminaaria
30. - 31.5.2013 Turussa sekä osallistumismahdollisuutta Kuopiossa
17. - 19.5.2013 järjestettäville valtakunnallisille Kirkkopäiville.
Kokouksessa kierrätettiin ilmoittautumislistoja molempiin matkoihin.
Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyt yhteiselle kirkkovaltuustolle (Asiat 59, 63 - 68)
59 §

Päiväkummun kiinteistökehityshankkeen tilannekatsaus
Päiväkummun kaupunginosassa sijaitsee Rekolan seurakunnan
käytössä oleva Päiväkummun seurakuntatalo. Tila on rakennettu
kahdessa vaiheessa: ensimmäinen parakkityyppinen rakennus,
jossa sijaitsevat lasten tilat, wc-tilat ja keittiö, on valmistunut vuonna
1969, ja vanhaan rakennukseen liitetty seurakuntasalin sisältävä
laajennusosa vuonna 1987. Kiinteistön huoneistoala on 245 m² ja
tilavuus 1010 m³. Rakennus sijaitsee lahjoituksena saadulla
1647 m2:n suuruisella tontilla, jolla on rakennusoikeutta 500 m2 ja
kaavamerkintä YK (kirkkojen ja muiden seurakunnallisten
rakennusten korttelialue).
Vuonna 2004, työntekijöiden oireilujen pohjalta, tehtiin kiinteistössä
laajat sisäilmatutkimukset sekä terveysviranomaisen ja
työsuojelupiirin tarkastukset. Selvitysten ja tarkastusten perusteella
todettiin kiinteistön sisältävän runsaasti virheitä ja puutteita, jotka
aiheuttavat kiinteistön sisäilmaongelmat. Ongelmina olivat mm.
vanhan rakennuksen alle jätetyt rakennusjätteet sekä rakennukseen
päin johtavat maanpinnan kaadot.
Korjaustoimenpiteinä alapohjan ryömintätila alipaineistettiin,
ilmastointikanavat nuohottiin ja ilmastointi säädettiin siten, että
korvausilma otetaan ulkoa eikä sisäilmaa kierrätetä. Samalla
tiedostettiin, että tehdyt korjaustoimenpiteet on tehty tilapäisiksi,
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eivätkä ne mahdollista tilojen turvallisuutta kymmeniksi vuosiksi.
Korjausten jälkeen tehtiinkin päätös siitä, että tilat voidaan ottaa
käyttöön aina vuodeksi kerrallaan, ja toiminnan aikana on seurattava
sisäilman laatua säännöllisesti. Sisäilman seurantatutkimuksia on
tehty vuosittain, ja tilojen käyttöä on voitu jatkaa koska
tutkimustulokset ovat olleet normaaleja.
Vuonna 2004 käynnistettiin hankesuunnittelu seurakuntatalon
kunnostamiseksi tai vaihtoehtoisesti uuden seurakuntatalon
rakentamiseksi. Uuden seurakuntatalon rakentamisen
hankesuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2005. Hankkeen laajuus oli
noin 470 m2, kustannusarvio noin 2 miljoonaa euroa ja
toteutusvuosiksi oli kaavailtu vuosia 2008 - 2009. Tammikuussa
2009 yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi ohjeellisena päivitetyn
hankesuunnitelman jossa hankkeen kustannuksiksi oli arvioitu
2,4 miljoonaa euroa. Rakentamisajankohdan tavoitteeksi päätettiin
tässä vaiheessa vuosi 2010. Huhtikuussa 2009 Päiväkummun
seurakuntatalo kuitenkin poistettiin investointiohjelmasta.
Talouden linjausten myötä päädyttiin tilanteeseen, jossa sekä uuden
seurakuntatalon rakentaminen että laajan peruskorjauksen
toteuttaminen näyttivät mahdottomilta. Tästä syystä vuoden 2011
talousarvion yhteydessä käsiteltyyn pidemmän ajan
investointiohjelmaan ei enää sisällytetty Päiväkummun
seurakuntatalon uudisrakentamista, vaan hanke korvattiin
kiinteistökehityshankkeella, jossa tarkoituksena on löytää
yhteistyökumppani toteuttamaan tontille palvelutalo tai muu
vastaava tila, jonka yhteyteen voidaan toteuttaa riittävät kerhotilat
seurakunnan toiminnalle. Kesäkuussa 2011 yhteinen kirkkovaltuusto
hyväksyi Päiväkummun seurakuntatalon kiinteistökehityshankkeen
jatkovalmistelun edellä mainitulta pohjalta.
Hankkeen jatkoa valmisteltiin yhteistyössä Vantaan kaupungin
kanssa. Tarkoituksena oli rakentaa tontille Vantaan vuokraasuntojen (VAV) toimesta seurakunnan toimitilat sekä
kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. Tässä vaiheessa
seurakuntien kokonaistilatarpeeksi arvioitiin noin 235 m2 ja
rakennuskustannuksiksi 1 miljoona euroa (noin 4 200 €/hym 2).
Vuoden 2012 lopulla kävi kuitenkin ilmi, että yhteisomistuksellisen
kiinteistöyhtiön muodostaminen VAVin kanssa ei ole mahdollista,
joten seurakuntayhtymä käynnisti Vantaan kaupungin
suostumuksella toimenpiteet uuden yhteistyökumppanin
löytämiseksi. Tällä hetkellä hanketta viedään eteenpäin
Rinnekotisäätiön kanssa. Tarkoituksena on edelleenkin rakentaa
tontille vammaispalveluasuntoja joiden yhteyteen toteutetaan tilat
seurakunnan käyttöön.
Hankkeen esisuunnittelu on nyt käynnissä. Rinnekotisäätiö tekee
päätöksen hankkeeseen ryhtymisestä huhtikuussa 2013, ja
tavoitteena on tuoda luonnossuunnitelmat alustavine
kustannusarvioineen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkovaltuustolle
rakentamispäätöstä varten kesäkuussa 2013. Mikäli molemmat
osapuolet päättävät hankkeen toteutuksesta ja asuntohankkeelle
järjestyy ARAn myöntämä rahoitus, hankkeen on arvioitu
käynnistyvän keväällä 2014 ja valmistuvan kesällä 2015.
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Koska hanke ei sisälly seurakuntien hyväksyttyyn
investointiohjelmaan, se halutaan tuoda tässä vaiheessa tiedoksi
yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle
myöhemmin tulevan varsinaisen asian käsittelyn pohjaksi.
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se merkitsee tiedoksi Päiväkummun kiinteistökehityshankkeen
tilannekatsauksen

Käsittely

Asioiden käsittelyjärjestys poikkesi esityslistasta siten, että lisäasia
59 käsiteltiin asian 58 käsittelyn jälkeen.

Päätös

Esityksen mukaan.
Kokouksessa pidettiin tauko kello 19.15–19.25.

Talouspalvelujen esittelyt
60 §

Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2012
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:n 1 ja 2 momenteissa todetaan:
Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus
seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös
annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen
liitetiedoissa.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n 2 ja 3 momentti kuuluvat:
Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja
niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 §:n 1
momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä
esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista
koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Taloussääntö 22 §:

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto, yhtymän
johtaja ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan
tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilintarkastuskertomus on
laadittava toukokuun loppuun mennessä. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta viimeistään varainhoitovuotta
seuraavan kesäkuun aikana.

Toimintavuosi 2012 oli toinen vuosi, kun toteutettiin yhteisen
kirkkovaltuuston vuonna 2010 hyväksymää Vantaan seurakuntien
yhteistä strategiaa vuosiksi 2011 - 2016. Strategian mukaan
missiomme on olla armon asialla vaativassa maailmassa. Toimimme
niin, että olemme ihmisiä kohtaava ja vahvistava sekä työssään
uudistuva kirkko Vantaalla. Tilinpäätökseen sisältyvässä
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toimintakertomuksessa seurakunnat ja yhteiset palvelut ovat
raportoineet siitä, miten strategiaan sisältyvät tavoitteet ovat
toteutuneet.
Vantaan seurakuntayhtymän talous pysyi edelleen vakaana. Talous
oli vuosikatetta ja poistoja tarkastelemalla heikentynyt, mutta vielä
tasapainossa. Vuosikate ei aivan kata poistoja, mutta poistotaso on
vuodelle 2012 noussut kertapoistojen johdosta. Tilikauden tulos on
ylijäämäinen lähinnä kiinteistöjen myynnistä saatujen satunnaisten
tuottojen vuoksi. Vuosikate laski kuitenkin 18,2 prosenttia. Euroissa
lasku oli 844 893 euroa. Tilinpäätöksessä 2012 vuosikate on
3 796 657 euroa. Vuosikatteen pitkäaikainen tavoitetaso on 3,5
miljoonaa euroa.
Kirkollisverokertymä oli 25,3 miljoonaa euroa, joka oli 1,0 prosenttia
vähemmän kuin vuonna 2011. Yhteisöverojen tuotto oli
4,1 miljoonaa euroa, joka oli 19,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna
2011. Yhteisöveron tuottoon vaikuttaa osaksi yhteisöveron jakoosuuden määräaikainen nosto vuosina 2012 (2,30 prosenttia) ja
2013 määräaikaisesti 2,35 prosenttia.
Yhteenlaskettu verotilitysten määrä oli 29,3 miljoonaa euroa ja
verotulojen lasku edellisvuoteen verrattuna oli 4,2 prosenttia. Tähän
saakka suurin verotulojen tilitys oli vuonna 2011 (30,6 miljoonaa
euroa). Verotulojen määrä ylitti talousarvioon varatun summan
47 000 eurolla.
Käyttötalouden yhteenlasketut tuotot nousivat 2,7 prosenttia (ilman
sisäisiä tuloja). Ulkoiset vuokratuotot kasvoivat 1,7 prosenttia.
Talousarvio ylittyi seuraavilla yhteisten palveluiden yksiköillä ja
seurakunnilla: Tikkurila 174 914 euroa, Vantaankoski 128 953
euroa, Korso 13 497 euroa, Hakunila 44 453 euroa, Rekola 4 766
euroa, Hämeenkylä 97 918 euroa, Vantaan Lauri ja yhteisöviestintä
10 663 euroa, yhteinen seurakuntatyö 46 344 euroa ja Laurinkoti
17 407 euroa.
Hautaustoimen pääluokan toimintakate ylittyi 81 756,71 euroa eli
noin 9 % talousarviosta. Toimintakatteen ylitys johtui hautaustoimen
tuottojen alittumisesta 44 230,70 eurolla ja toimintakulujen
ylittymisestä 37 526,01 eurolla.
Hautausmaahallinnon toimintakate ylittyi arvioidusta 17,4 %
(22 440 euroa). Syynä ylitykseen oli tilivuoden aikana toteutettu
tiliöintimuutos, jossa tilintarkastajien ohjeistuksen mukaisesti
hautainhoitorahaston talous- ja hallintopalvelujen tuotot on tiliöity
aiheutumisperiaatteen mukaisesti. Talousarviossa em. toimintatuotot
oli kohdistettu hautausmaahallintoon, jotka jäivät nyt tehdyn
tiliöintimuutoksen myötä toteutumatta.
Hautaustoimen tuottojen alittuminen aiheutui hautausten arvioitua
pienemmästä määrästä. Hautausten määrä kasvoi vain 4,7 %
edellisvuodesta. Hautausmaiden osalla tuotot jäivät 92,4 prosenttiin
suunnitellusta (-18.261 €), mutta vastaavasti kustannussäästö oli
14,5 % arvioidusta (112 731 €), joten hautausmaiden toimintakate
alittui suunnitellusta lähes 18 % (94 469 €).
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Hautausmaakiinteistöjen kustannukset ylittyivät arvioidusta 76,5 %
(153 786 €). Yksittäisistä kiinteistöistä Pyhän Laurin kappelin
kustannukset ylittyivät 41 % (49 584 €) edellisvuodesta. Suurimpana
syynä kustannusten ylittymiseen olivat kappelin lämmityskustannukset, jotka kasvoivat edellisvuodesta jopa 65 %, myös
muihin kiinteistöihin verrattuna kappelin energiakustannukset olivat
poikkeuksellisen suuret. Honkanummen krematorion kustannukset
kasvoivat puolestaan edellisvuodesta 367 % (73 434 €).
Kustannusten nousun syynä oli se, että aiempina vuosina Helsingin
ja Vantaan seurakuntayhtymien välinen, tuhkausten määrään
perustuva kustannusjako, oli veloitettu Vantaan seurakuntayhtymältä virheellisesti, ja kustannusjako on nyt korjattu todellisuutta
vastaavaksi. Muut kustannusylitykset johtuivat kylmästä ja
runsaslumisesta talvesta, joka aiheutti kaikille kiinteistöille
kasvaneita energiakustannuksia sekä huomattavia
talvikunnossapitotöitä.
Investointikulut olivat yhteensä 3,6 (3,2) miljoonaa euroa.
Kunnallistekniikan korvauksia maksettiin 856 000 euroa, Tikkurilan
vuoden 2012 suunnittelukustannukset olivat 778 000 euroa ja
Helsingin pitäjän hautausmaan kastelujärjestelmän saneeraus oli
126 000 euroa.
Seurakuntayhtymän rahoituslaskelman osoittama kassavarojen
muutos osoittaa kassavarojen lisäystä 342 336,70 euroa.
Kassavarat olivat vuoden lopussa yhteensä 16,4 miljoonaa euroa.
Satunnaiset tuotot olivat vuonna 2012 arvoltaan 3 miljoonaa euroa.
Summa koostuu asunto-osakkeiden ja maa-alueiden
myyntituotoista.
Tilikauden ylijäämä on 3 473 078,67 euroa, joka esitetään
siirrettäväksi taseeseen Edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.
Tilinpäätösasiakirjan muodostaa tasekirja, johon on liitetty myös
hautainhoitorahaston tilinpäätös. Yhteinen kirkkoneuvosto, yhtymän
johtaja ja talouspäällikkö allekirjoittavat tasekirjan. Tämän jälkeen
tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien annettua tilintarkastuskertomuksen, yhteinen
kirkkoneuvosto esittänee toukokuun kokouksessaan yhteiselle
kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille. (JV)
Liite 5 : Tasekirja 2012
Talouspäällikön esitys

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1.

hyväksyä ja allekirjoittaa Vantaan seurakuntayhtymän ja
hautainhoitorahaston vuoden 2012 toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen

2.

jättää asiakirjat tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Esityksen mukaan.
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Lisäksi päätettiin, että Tasekirjaan 2012 voidaan tehdä teknisiä
korjauksia seuraavasti:
– kohta 1.2. (sivu 4) – prosenttiluvun muutos
– kohta 2.2. aloitteet – merkitään aloitteiden ensimmäisen
allekirjoittajan nimi
– hautainhoitorahasto – lisätään rahaston toimintakertomus
61 §

Selvityspyyntö vuoden 2012 tilinpäätöksen ylijäämien käytöstä
Yhteiselle kirkkovaltuustolle on talousarvion täytäntöönpano-ohjeen
mukaisesti tehty esitys vuoden 2012 käyttötalouden ylijäämien
suuruisten summien myöntämisestä lisämäärärahana vuodeksi
2013. Täytäntöönpano-ohjeessa mainitaan, että siirtyvät erät on
otettava huomioon tehtäessä lopullisia määrärahojen
käyttösuunnitelmia kuluvalle vuodelle ja että siirtyvien erien ollessa
suuria, on myös valtuustolle annettava selvitys siitä, miten
seurakunta tai muu yksikkö aikoo tilanteessa menetellä.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.5.2011/107 §,
että silloin kun ylijäämä on yli 5 % toteutuneesta nettomenosta, ja
aina kun seurakunnalla tai yksiköllä on alijäämää, on yhteiselle
kirkkovaltuustolle annettava selvitys siitä, miten seurakunta tai muu
yksikkö aikoo tilanteessa menetellä. Selvityksen antaa
seurakuntaneuvosto tai johtokunta ja asia esitellään yhteiselle
kirkkoneuvostolle, joka tekee esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Tikkurilan ja Korson seurakunnilla sekä yhteisen seurakuntatyön
palveluilla oli edellisen vuoden nettokehyksen jäämää. Näillä
yksiköillä on myös suunnitelma jäämän käyttämiseksi.
Vuoden 2012 talousarvioon myönnettiin Rekolan seurakunnan
aloitteesta 122 000 euron korotus Rekolan seurakunnan
nettokehykseen. Talousarviossa 2013 tuo korotus oli 127 600 euroa.
Tämän lisäksi Rekolan seurakunnalle myönnettiin lisämääräraha
20 000 euroa ulkomaalaistaustaisen väestön suhteellisen suuren
osuuden johdosta. Vuoden 2013 määrärahakorotus Rekolan
seurakunnan nettokehykseen oli 147 600 euroa. Siitä huolimatta
Rekolan seurakunnan vuoden 2012 alijäämä oli 29 131 euroa.
Vanda svenska församlingin jäämä on suuri suhteessa
talousarviomäärärahaan. Vanda svenska församlingilla jäämä on
11 % vuoden 2012 toteutuneesta nettomenosta.
Vantaankosken, Hakunilan, Rekolan ja Hämeenkylän seurakunnilla
oli alijäämää vuoden 2012 tilinpäätöksessä.
Hautaustoimen vuoden 2012 talousarvioylityksestä on selvitys
tilinpäätöstä koskevassa esittelytekstissä.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen viitaten pyydetään Vanda
svenska församlingilta selvitys talousarvioalituksesta ja
Vantaankosken, Hakunilan, Rekolan ja Hämeenkylän seurakunnilta
selvitys talousarvioylityksestä toukokuun 10. päivään mennessä.
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Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee selvitykset toukokuun
kokouksessa ja antaa selvityksen edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle. (JV)
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Vanda svenska församlingilta
selvitystä siitä, miten seurakunta aikoo menetellä tilanteessa, jossa
ylijäämä edellisiltä vuosilta on ollut suuri.
Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Vantaankosken, Hakunilan,
Rekolan ja Hämeenkylän seurakunnilta selvitystä siitä, miten
seurakunta aikoo menetellä tilanteessa, jossa sillä on alijäämää
edellisiltä vuosilta.
Selvitykset pyydetään toimittamaan talouspäällikkö Venholle
10.5.2013 mennessä.

Päätös
62 §

Esityksen mukaan.

Ruoka-avun projektirahoituksen käyttäminen seurakuntien diakoniatyön hoitamiin
ruuanjakeluihin ja ruokailuihin
Vantaan seurakuntayhtymän budjetissa on varattu vuodelle 2013
erillinen määräraha ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. RuokaApu
Ry:n ruoanjakotoiminnan loppuminen syyskuussa 2012 on lisännyt
seurakuntien antaman ruoka-avun tarvetta.
Vantaan seurakuntien diakoniavastaavilta on tullut yhteisen
seurakuntatyön johtajan kautta esitys yhteensä 22 000 euron
käyttämisestä seurakuntien diakoniatyön organisoiman ruoka-avun
ja ruokailujen järjestämiseen.
Seurakunta

Tarkoitus

€

Hakunila

Hakunilan seurakunnassa on kaksi
avointa ruokailua, Matalan
kynnyksen maanantai Hakunilan
kirkolla (kävijöitä 50-70) ja
Länsimäessä Puuro perjantai (2030).

4000

Hämeenkylä

Syksyllä järjestettävät ruokailut

2000

Korso

Katulähetyksen ruokailu kerran
viikossa (50 - 70 henkilö).
Mahdollinen ruoka-apu.

5000

Rekola

Yläovet auki aikuisille joka
maanantai-ilta: iltapalaa,
mahdollisesti keittoa.
Asolan ankkuri joka torstaiaamu:
aamupuuroa, voileipiä, kahvia yms.

4000

Tikkurila

Kirkon Ruokailua vähävaraisille
diakoniatyön varoin. 80 henkeä
viikoittain seurakunnan omarahoitus
3000 €.

3000
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Vantaankoski Vapaaehtoisten pyörittämät kaksi
kahvilaa.
Ruoka-avun jakaminen
diakoniavastaanotolla.

4000

Kaikkien diakoniavastaavien sähköpostilla lähettämät hakemukset
ovat perusteltuja ja niillä pystytään vastaamaan siihen akuuttiin
hätään, jota diakoniatyöntekijät kohtaavat päivittäin vastaanotoilla
(PS/JV)
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy diakoniavastaavien tekemät
avustushakemukset ruoka-avun määrärahan käyttämiseksi
seuraavasti:
-

Hakunilan seurakunta 4000 €
Hämeenkylän seurakunta 2000 €
Korson seurakunta 5000 €
Rekolan seurakunta 4000 €
Tikkurilan seurakunta 3000 €
Vantaankosken seurakunta 4000 €.

Käsittely

Kokouksessa talouspäällikkö muutti valmistelutekstissä
Vantaankosken seurakunnan kohdalla olevaa tekstiä siten, että siitä
jätetään pois kohta Vapaaehtoisten pyörittämät kaksi kahvilaa ja
jäljelle jäävää tekstiä muutetaan seuraavasti: Ruoka-avun jakaminen
diakoniatoiminnan kautta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyt yhteiselle kirkkovaltuustolle (Asiat 63 - 68)
63 §

Talousarviomuutos, jolla myönnetään vuoden 2012 käyttötalouden jäämien
suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön
palveluille ja Laurinkodille

Tikkurila
Vantaankoski
Korso
Vanda svenska
Hakunila
Rekola
Hämeenkylä
Vantaan Lauri ja
Yhteisöviestintä
Yhteinen seurakuntatyö**
Laurinkoti

nettokehys
3 727 166
2 809 905
2 107 126
818 035
1 965 135
1 741 047
1 538 382

toteutuma
nettomeno
3 902 080
2 938 858
2 120 623
782 426
2 009 588
1 745 813
1 636 300

erotus
-174 914
-128 953
-13 497
35 609
-44 453
-4 766
-97 918

1 518 200
2 236 384
13 000

1 528 863
2 282 728
30 407

-10 663
-46 344
-17 407

edellisen vuoden Vuoden 2012
jäämä*
jäämä
661 063
486 149
-85 243
-214 196
373 201
359 704
54 018
89 627
34 176
-10 277
-24 365
-29 131
76 020
-21 898
48 848
252 778
136 962

38 185
206 434
119 555

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa mainitaan, että edelliseltä
vuodelta syntyvät käyttötalouden yli- ja alijäämät siirretään
tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2013 talousarvioon, jossa ne joko
lisäävät tai vähentävät seurakunnan tai muun toimintayksikön
nettomäärärahaa. Menettely rajoittuu toiseen pääluokkaan eli
seurakuntiin sekä kolmannen pääluokan osastoihin 310-360 ja 380
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(tiedotus, yhteisen seurakuntatyön palvelut ja Laurinkoti). Siirtyvät
erät on otettava huomioon tehtäessä lopullisia määrärahojen
käyttösuunnitelmia kuluvalle vuodelle. Siirtyvien erien ollessa suuria
on myös valtuustolle annettava selvitys siitä, miten seurakunta tai
muu yksikkö aikoo tilanteessa menetellä.
Alla olevassa taulukossa on ensin vuoden 2012 alkuperäinen
nettokehys. Sen jälkeen toteutunut nettomeno ja näiden lukujen
erotus. Tähän summaan on lisätty tai vähennetty vuodelta 2011
siirretyt jäämät ja muut määrärahamuutokset, ja viimeisessä
sarakkeessa on vuoden 2012 jäämä.
* Edellisen vuoden jäämät myönnetään talousarvion mukaisesti
seurakunnille ja erikseen mainituille tehtäväalueille
lisämäärärahana seuraavan vuoden talousarvioon.
**Yhteisen seurakuntatyön hallinto, yhteinen kasvatus, yhteinen
diakonia, yhteiskunnallinen työ, perheneuvonta ja
sairaalasielunhoito.
•

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään taulukon mukaisten
jäämien suuruisia määrärahamuutoksia vuoden 2013
talousarvion käyttötalousosaan.

Määrärahamuutokset lisäävät seurakuntayhtymän vuoden 2013
rahoitustarvetta 1 024 152 eurolla. Kokonaistaloudellisesti
katsottuna päätöksellä ei ole rahoitustarvetta lisäävää vaikutusta,
koska jäämäsumma säästyi vuodelta 2012.
Taloustoimisto tekee määrärahasiirrot kirjanpitojärjestelmään
kokonaissummina seurakuntien osalta seurakuntaneuvostojen
tehtäväalueille ja yhteisen seurakuntatyön osalta yhteisen
seurakuntatyön hallintotehtäväalueelle. Kukin seurakunta ja
yhteisten palveluiden yksikkö päättää lisämäärärahan tarkemmasta
kohdennuksesta omille tehtäväalueilleen.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.3.2012 myöntää
Hakunilan ja Rekolan seurakunnille 20 000 euron suuruisen
määrärahan maahanmuuttajatyöhön. Päätöksessä velvoitetaan
seurakunnat antamaan selvitys yhteiselle kirkkovaltuustolle
määrärahan käytöstä vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä. (JV)
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan tehdään seuraavat
määrärahamuutokset. Näillä muutoksilla myönnetään vuoden 2012
käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat seurakunnille,
viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille ja Laurinkodille.
Jäämät:
Hakunilan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Korson seurakunta
Rekolan seurakunta
Tikkurilan seurakunta
Vanda svenska församling
Vantaankosken seurakunta

-10 277
-21 898
359 704
-29 131
486 149
89 627
-214 196

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto

kokous 3/2013
53 §–76 §

27.3.2013

Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä
Yhteinen seurakuntatyö
Laurinkoti
yhteensä
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38 185
206 434
119 555
1 024 152

Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hakunilan ja Rekolan seurakuntia
antamaan selvityksen maahanmuuttajatyöhön suunnatun
määrärahan käytöstä.
Käsittely

Talouspäällikkö täydensi päätösesitystä siten, että selvitykset
pyydetään 10.5.2013 mennessä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa mainitulla tavalla.

64 §

Talousarviomuutos, jolla myönnetään lisämäärärahaa vuodelta 2012 vuodelle 2013
jatkuviin painopisteprojekteihin ja muihin vuodelle 2013 siirtyneisiin hankkeisiin
Talousarviossa on ollut viime vuosina erillisiä projektimäärärahoja
(nk. painopisteprojektit) strategisesti tärkeiden toiminnallisten
tavoitteiden tukemiseksi. Vuoden 2012 talousarviossa olleista
painopisteprojekteista osa jatkuu vuonna 2013. Tämän vuoksi
esitetään osalle projekteista vuodelle 2013 lisämäärärahana
vastaava määrä kuin tilinpäätöksessä 2012 on osoitettu määrärahaa
jääneen käyttämättä vuonna 2012.
Lisämäärärahaesitys vuodelle 2013:
- Marja-Vantaa
- Segmentoinnin syventäminen

7 700 euroa
26 000 euroa

Projektimääräraha 100 000 euroa YKN 28.3.2012
- Hakunila vanhemmuuden tukeminen
- Rekola pääsiäisvaellus
- Rekola web-kamera

2 300 euroa
10 000 euroa
5 000 euroa

Projektimääräraha 100 000 euroa YKN 23.5.2012
- Segmentoinnin syventäminen

1 300 euroa

- Korso jäsenyyden tukihanke
- Hämeenkylä Vanha kirkkotie

14 900 euroa
2 200 euroa

Yhteensä

69 400 euroa

(JV).
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
vuoden 2013 käyttötalousosaan tehdään seuraavat
määrärahamuutokset vuonna 2012 kesken jääneiden hankkeiden
loppuunsaattamiseksi:

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto

kokous 3/2013
53 §–76 §

27.3.2013

sivu 17 (37)

Tehtäväalue

Päätös
65 §

Marja-Vantaa
Segmentoinnin syventäminen
Hakunilan vanhemmuuden tukeminen
Rekola pääsiäisvaellus
Rekola web-kamera
Korso jäsenyyden tukihanke
Hämeenkylä Vanha kirkkotie

7 700 euroa
27 300 euroa
2 300 euroa
10 000 euroa
5 000 euroa
14 900 euroa
2 200 euroa

Yhteensä

69 400 euroa

Esityksen mukaan.

Viran nimikkeen ja kelpoisuusehtojen muutos Hämeenkylän seurakunnassa
Hämeenkylän seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 14.2.2013/
9 -10 § ja 16 § esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle lapsi- ja
perhetyön sihteerin viran jäädessä avoimeksi eläköitymisestä
johtuen viran nimikkeen ja kelpoisuusehtojen muuttamisesta.
Hämeenkylän seurakuntaneuvosto 12.2.2013/9-10 § ja 16 §:
”9 § Lapsi- ja perhetyön sihteeri Eila Paulúnin irtisanoutuminen
vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta
Lapsi- ja perhetyönsihteeri Eila Paulún on jättänyt seurakuntaneuvostolle
irtisanoutumisilmoituksen virastaan siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle
1.9.2013 alkaen. Liite 9.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy irtisanoutumisen ja kiittää Eila Paulúnia
suurella sydämellä tehdystä työstä Hämeenkylän seurakunnan lapsityön
kehittämisessä.

Päätös:

Esityksen mukainen.
10 § Lapsi- ja perhetyön sihteerin viran täyttöluvan anominen

Esitys:

Hämeenkylän seurakuntaneuvosto anoo täyttölupaa lapsi- ja perhetyön
sihteerin viran täyttämiseksi 15.7.2013 alkaen.
Lapsityönohjaajan tehtävien luonteen ja toimintakauden alkamisen
näkökulmasta on välttämätöntä, että virkaan valittavalla henkilöllä on
mahdollisuus saada asianmukainen perehdytys tehtäviinsä pitkäaikaisen
työntekijän jäädessä eläkkeelle tehtävistään.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
16 § Tehtävänimikkeiden muutosesitys palkka-asiamiehelle sekä
käsiteltäväksi palkkatyöryhmässä

Esitys:

Hämeenkylän seurakuntaneuvosto esittää, että seuraavien virkojen osalta
toimitetaan nimikkeenmuutos- sekä palkantarkastusesitys palkkaasiemiehelle:
Lapsi- ja perhetyönsihteeri > Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
Lapsityönohjaajan nimike on vanhentunut. Viran täyttölupaa anotaan
uusimuotoisen sosionomi AMK koulutuksen huomioiden Kirkon
varhaiskasvatuksen ohjaaja nimikkeellä (vrt. § 9). Mikäli täyttölupa
saadaan,seurakunta laittaa viran tai toimen auki.

Päätös:

Nimike- ja palkantarkastusesitykset hyväksyttiin esityksen mukaisesti.”
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Hämeenkylän seurakunnasta on lapsi- ja perhetyönsihteeri
irtisanoutunut vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.9.2013
lukien. Nykyisellä viranhaltijalla on ollut eri kelpoisuusehdot ja nimike
kuin muiden seurakuntien lapsityötä johtavilla. Nyt kun virka aukeaa
uudestaan haettavaksi, esitetään viran kelpoisuusehtojen ja
nimikkeen yhtenäistämistä Vantaan seurakuntien kanssa.
Hämeenkylän seurakunnan pöytäkirjaotteessa §16 esitetään lapsija perhetyönsihteerin uudeksi nimikkeeksi kirkon varhaisvastuksen
ohjaajaa. Piispainkokouksessa 14.9.2004 on tehty päätös lapsityön
virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta,
mitä vaaditaan lapsityössä. Sen mukaan lapsityöstä vastaavien
nimike on lapsityönohjaaja. Vantaan muissa seurakunnissa
käytetään myös nimitystä lapsityönohjaaja. Näin ollen
yhdenmukaisuuden vuoksi esitän Hämeenkylän seurakunnan lapsija perhetyönsihteerin viran nimikkeeksi lapsityönohjaajaa.
Viran palkkaus esitetään sijoittuvaksi vaativuusryhmää 503 ja
peruspalkaksi 2 462,02 euroa/kk sisältäen 1.4.2013
sopimuskorotukset.
Hämeenkylän seurakuntaneuvosto on edelleen kokouksessaan
13.3.2013/29 § käsitellyt lapsityön viran uudelleenjärjestelyä:
”Esitys:

Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran valmistelemaan ja
toteuttamaan kirkon varhaiskasvatuksen sihteerin viran täyttämisen
välittömästi täyttöluvan saamisen jälkeen 1.8.2013 alkaen.

Kokouskäsittely: Todettiin, että § 29 kirjauksen oikea muoto on: ”Kirkon
varhaiskasvatuksen ohjaaja.” Seurakuntaneuvosto hakee täyttölupaa lapsija perhetyön sihteerin virkaan nykyisellä nimikkeellä yhtymän johtajalta.
Päätettiin puoltaa henkilöstöpäällikön suosituksesta nimikkeen muuttamista
lapsityönohjaajaksi vastaavalla tavalla kuin muissa Vantaan seurakunnissa.
Virkanimikkeenmuutos lapsityönohjaajaksi on vireillä. Pöydälle jaettiin
luonnos tehtävänkuvaukseksi sekä aukijulistamisteksti, jota käytetään
mikäli täyttölupa virkaan saadaan. Viran hoitoon ja viranhaltijan
tehtävänkuvaukseen on tarkoitus sisällyttää aiempien tehtävien hoidon
lisäksi myös pyhäkoulutyö. Kokous päätti valtuuttaa puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja sihteerin tekemään luonnoksiin kokouksen esittämät
sekä muut mahdolliset muutokset parhaaksi katsomallaan tavalla.
Puheenjohtaja kutsuu kokoon seurakuntaneuvoston edustajasta ja
seurakunnan työntekijöistä koostuvan työryhmän esityksen tekemiseksi
haastatteluun kutsuttavista hakijoista.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen ja kokouskäsittelyn mukaisesti. Virka julistetaan
haettavaksi välittömästi täyttöluvan saamisen jälkeen".

Liite 6: Lapsityönohjaajan tehtävänkuvaus
Seurakuntaneuvoston kokouksessa 13.3.2013/32 § on mainittu, että
pyhäkoulutyön koordinointitehtäviä sisällytetään uuteen
lapsityönohjaajan virkaan, jolloin pyhäkoulusihteerin virka (65 %) jää
täyttämättä. Tämä lisäys on huomioitu lapsityönohjaajan
tehtävänkuvauksessa.
Seurakunnan eläköitymissuunnitelmaan liittyen on huomioitava, että
tällä järjestelyllä ja muilla suunnitelluilla tehtävien uudelleenjärjestelyillä olisi pyrittävä säästöihin. (AS/MMS)
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Henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se päättää
1.

muuttaa Hämeenkylän seurakunnan lapsi- ja perhetyön
sihteerin virkanimikkeen lapsityönohjaajaksi 1.9.2013
lukien

2.

määrätä lapsityönohjaajan viran kelpoisuusehdoiksi
piispainkokouksen päätöksen 14.9.2004 mukaisen
lapsityönohjaajan koulutuksen.

3.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että
lapsityönohjaajan viran vaativuusryhmä on 503 ja
peruspalkka on 2 462,02 euroa/kk sisältäen
sopimuskorotuksen ja järjestelyerän 1.4.2013.

Käsittely

Henkilöstöpäällikkö täydensi esitystä siten, että pöytäkirja
tarkastettaisiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa mainitulla tavalla.

66 §

Hakunilan seurakunnan I kanttorin viran lakkauttaminen
Hakunilan seurakuntaneuvosto 14.3.2013/16 §:
Hakunilan seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa, joista kaksi on
täytettynä. I kanttorin virka on ollut täyttämättä 1.1.2012 lähtien, jolloin
viranhaltija jäi eläkkeelle. Hakunilan seurakunnalla ei ole taloudellisia
mahdollisuuksia täyttää virkaa.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli pyytää seurakuntaneuvostolta
lausuntoa I kanttorin virasta.
Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti ehdottaa Vantaan seurakuntien yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Hakunilan seurakunnan I kanttorin
viran.

Seurakuntaneuvosto päätti lähettää Helsingin hiippakunnan
tuomiokapitulille tiedoksi viran lakkauttamisesityksen.
Vantaan seurakuntayhtymän eläköitymissuunnitelmassa kanttorin
viran osalta on maininta, että virkaa ei täytetä. (AS/MMS)
Henkilöstöpäällikön esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se päättää lakkauttaa Hakunilan seurakunnan I kanttorin viran
1.6.2013 lukien.
Päätös
67 §

Esityksen mukaan.

Vaaralan kirkon myynti
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 26.2.2013/16 §
luopua Vaaralan kirkon käytöstä. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto
päätti palauttaa Vaaralan kirkon purkamisen uudelleen
valmisteltavaksi siten, että kirkon tontin kaavalliset
kehittämisvaihtoehdot kartoitetaan ennen lopullista purkupäätöstä.
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Vaarala-seura ja paikalliset yrittäjät ovat lähestyneet
seurakuntayhtymää Vaaralan kirkon alustavalla ostotiedustelulla.
Mikäli yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen siitä, että kiinteistön
myynti on mahdollista, asianosaiset haluavat jatkaa neuvotteluja
kiinteistön ostamiseksi. Käytännössä kiinteistön hallinnointi tulisi
tapahtumaan perustettavan kiinteistöyhtiön kautta, ja alustavien
keskustelujen perusteella hankinnan tavoitteena olisi
kirkkorakennuksen kunnostaminen alueen yleiseen käyttöön
nuorisoseurantaloperiaatteella.
Vaaralan kirkon tontti on saatu lahjoituksena Hangon keksiltä
vuonna 1959 käytettäväksi seurakunnalliseen tarkoitukseen, ja
lahjakirjan mukaista käyttötarkoitusta on tontilla noudatettu yli 50
vuotta. Koska lahjoituksen saavan tahon toiminta tai taloudellinen
tilanne voi oleellisesti muuttua vuosien aikana, voitaneen katsoa että
lahjoituksen määrittely ei sido lahjoituksen vastaanottajaa ikuisesti.
Myös tontista saatava myyntituotto palvelee osaltaan
seurakunnallista tarkoitusta, koska tuotto on mahdollista käyttää
seurakunnallisen toiminnan tukemiseen muissa kirkkokiinteistöissä.
2210 m2 :n suuruisella tontilla on rakennusoikeutta 920 kem2 , ja siitä
on käytetty 480 m2.
Kiinteistö- ja tilapalvelut on pyytänyt asiantuntija-arviota Vaaralan
kirkkokiinteistön tämänhetkisestä arvosta, arvio pyritään saamaan
yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen. Arvioinnissa kartoitetaan
kiinteistön markkina-arvo nykytilanteessa sekä tontin markkina-arvo
oletuksella että tontilla olisi realistisen määrän rakennusoikeutta
sisältävä asuinkaava. Myyntitilanteessa on huomioitava
tämänhetkisen arvon lisäksi myös kiinteistön mahdollinen
kehitysarvo, esimerkiksi lisäämällä kauppakirjaan ehto
kauppahinnan noususta siinä tapauksessa, että ostaja saa
myöhemmin taloudellista hyötyä kiinteistön rakennusoikeuden
muuttumisesta.
Esittelijä esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto tekee
periaatepäätöksen siitä, että Vaaralan kirkko voidaan myydä mikäli
ostaja ja myyjä pääsevät sopimukseen kauppahinnasta.
Periaatepäätöksen jälkeen neuvotteluja ostajatahon kanssa
jatketaan, ja varsinainen ostotarjous tuodaan myöhemmin yhteisen
kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan
kiinteän omaisuuden myyminen edellyttää varsinaisen
myyntipäätöksen alistamista Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. että Vaaralan kirkko voidaan myydä mikäli kaupan osapuolet
pääsevät yhteisymmärrykseen kauppahinnasta
2. todeta, että mahdollinen ostotarjous tuodaan myöhemmin
yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Käsittely

Kiinteistöjohtaja täydensi päätösesityksen kohtaa 2. siten, että
yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi todeta, että mahdollinen
ostotarjous tuodaan päätettäväksi myöhemmin, osana yhteisen
kirkkovaltuuston edellyttämää selvitystä tontin kehittämisvaihtoehdoista.
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Keskustelun jälkeen päätettiin, että
1.

esittelyteksti merkitään tiedoksi

2.

mahdollinen ostotarjous käsitellään yhtenä vaihtoehtona
yhteisen kirkkovaltuuston edellyttämässä selvityksessä.

Vastaus Matti Sollamon aloitteeseen yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
muuttamisesta
Valtuutettu Matti Sollamo teki yhteisen kirkkovaltuuston
kokouksessa 4.12.2012/67 § seuraavansisältöisen
valtuustoaloitteen:
”Esitän, että yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun kohta
17 muutetaan siten, että kansainvälisen avun avustuksista päättää
yhteinen kirkkovaltuusto yhteisen kirkkoneuvoston sijasta.”
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.12.2012/183 §
antaa aloitteen lakimiehen valmisteltavaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan
30.1.2013/20 §. Asia päätettiin palauttaa.
Vantaan seurakuntayhtymän perussäännön, joka on vahvistettu
Kirkkohallituksessa 16.12.1976, 4 §:n kohdassa 8 f) on määräys,
että seurakuntayhtymä hoitaa talousarviosta myönnettävän
lähetystyön ja kirkon ulkomaanavun kannatusmäärärahan
päättämisen, kuitenkin niin, että kullakin seurakunnalla on lisäksi
oikeus käytettävissään olevasta määrärahasta myöntää tukea
lähetystyölle ja kirkon ulkomaanavulle.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on hyväksytty
yhteisessä kirkkovaltuustossa 28.9.2004/42 §, voimassa oleva 4.
luvun 12 §:n kohta 17. kuuluu seuraavasti:
12 § Yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt päätösvallastaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle seuraavat tehtävät
------17. päättää avustusten myöntämisestä, lukuun ottamatta
yhteisenseurakuntatyön johtokunnan toimivaltaan kuuluvia
avustuksia.
Seurakuntayhtymän talousarvion kohtaan 3.2.6. Avustukset
sisältyviä avustuksia on kolmenlaisia:
•

kansainvälisen vastuun avustukset

•

muut avustukset

•

yhteisen seurakuntatyön johtokunnan toimivaltaan kuuluvat
ystävyysseurakuntien investointiavustukset

Tämä on huomioitava, jotta pystytään erottelemaan, mistä
avustuksista kukin luottamuselin päättää.

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto

27.3.2013

kokous 3/2013
53 §–76 §
sivu 22 (37)

Kansainvälisen vastuun avustuksissa on varattu määrärahat
lähetystyölle, Kirkon ulkomaanavulle ja Suomen merimieskirkolle.
Lähetystyön osalta määräraha jaetaan kirkon virallisille
lähetysjärjestöille. Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan
toimivaltaan kuuluvia avustuksia ovat ystävyysseurakuntien
investointiavustukset.
Aloitteessa on esitetty, että yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä
muutettaisiin siten, että kansainvälisen avun avustuksista päättää
yhteinen kirkkovaltuusto yhteisen kirkkoneuvoston sijasta.
Käytännössä tämä merkitsisi ohjesäännön 12 §:n kohdan 17.
muuttamista seuraavasti:
17. päättää avustusten myöntämisestä, lukuun ottamatta
kansainvälisen vastuun avustuksia ja yhteisen seurakuntatyön
johtokunnan toimivaltaan kuuluvia avustuksia.
Kansainvälisen vastuun avustuksista päättäminen jäisi tällaisen
ohjesäännön muuttamisen jälkeen yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi, koska yhteinen kirkkovaltuusto ei erikseen ole
siirtänyt asiasta päättämistä pois omasta päätösvallastaan. Muista
avustuksista päättäminen jäisi edelleen yhteisen kirkkoneuvoston
päätettäväksi. Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan toimivaltaan
kuuluvia avustuksista päättäminen jäisi edelleen yhteisen
seurakuntatyön johtokunnalle (johtokunnan johtosäännön 15 §:n
kohta 8).
Kirkkoherrat ovat kokouksessaan 28.8.2012/13 § käsitelleet
lähetysmäärärahojen jakoasiaa ja todenneet muun muassa, että
asia tärkeä viedä yhteiselle kirkkovaltuustolle ylimpänä
demokraattisena päätöksentekoelimenä.
Kirkkolain 10:3 §:n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy
kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Historiaa
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä on historian saatossa
käsitelty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa 29.11.1988,
26.11.1996, 1.6.1999, 4.6.2002 ja 28.9.2004.
Päätösvallan siirtäminen avustusasioissa on ensimmäisen kerran
tullut ohjesääntöön vuonna 1999, jolloin ohjesäännön 12 §:n kohdan
17. sanamuoto on ollut seuraava:
17. päättää avustusten myöntämisestä, lukuunottamatta
kasvatusasiain johtokunnan ja palvelutyön johtokunnan toimivaltaan
kuuluvia avustuksia.
Vuonna 2002 hyväksytyssä ohjesäännössä sama kohta on kuulunut
seuraavasti:
17. päättää avustusten myöntämisestä, lukuun ottamatta yhteisen
seurakuntatyön johtokunnan toimivaltaan kuuluvia avustuksia.
Sama muotoilu on siis voimassa olevassa ohjesäännössä. (AS)
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Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1.

merkitsee edellä esitetyn tiedoksi vastauksena
Matti Sollamon aloitteeseen

2.

päättää muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
12 §:n kohdan 17. seuraavasti:
17. päättää avustusten myöntämisestä, lukuun
ottamatta kansainvälisen vastuun avustuksia ja
yhteisen seurakuntatyön johtokunnan toimivaltaan
kuuluvia avustuksia.

3.
Käsittely

oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään
ohjesäännön muutoksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Jäsen Marika Tähkänen teki ehdotuksen Sollamon aloitteen
hylkäämisestä. Jäsen Sari Roman-Lagerspetz kannatti Tähkäsen
ehdotusta.
Toimitetussa kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjatarkastajat
toimivat ääntenlaskijoina ja jossa lakimiehen esitystä kannattavat
vastasivat ”jaa” ja tehtyä muutosehdotusta kannattavat ”ei”, annettiin
kuusi ”jaa”-ääntä ja neljä ”ei”-ääntä. Lisäksi yksi jäsen äänesti
tyhjää.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Laki- ja asiantuntijapalvelujen esittelyt
69 §

Yhteisen kirkkovaltuuston 26.2.2013 kokouksen päätösten täytäntöönpano

Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa ja päättää
1.

että pöytäkirjan 6 §:ssä tehty päätös kirkkovaltuuston
puheenjohtajan valinnasta vuosiksi 2013–2014 on
ilmoitettu asianosaiselle

2.

että pöytäkirjan 7 §:ssä tehty päätös kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajan valinnasta vuosiksi 2013–2014 on
ilmoitettu asianosaiselle

3.

että pöytäkirjan 8 §:ssä tehty päätös yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
valinnasta vuosiksi 2013–2014 on ilmoitettu asianosaisille

4.

että pöytäkirjan 9 §:ssä tehty päätös yhteisen
kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten
vaali vuosiksi 2013–2014 on ilmoitettu asianosaisille

5.

että pöytäkirjan 10 §:ssä tehty päätös
kiinteistöjohtokunnan varsinaisten jäsenten,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
henkilökohtaisten varajäsenten valinnasta vuosiksi 2013–
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2014 on ilmoitettu asianosaisille
6.

Päätös
70 §

että pöytäkirjan 11 §:ssä tehty päätös yhteisen
seurakuntatyön johtokunnan varsinaisten jäsenten,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
henkilökohtaisten varajäsenten valinnasta vuoksiksi
2013–2014 on ilmoitettu asianosaisille.

Esityksen mukaan.

Valitus seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä 12.12.2012/
191 §, joka koski Medialähetys Sanansaattajat ry:n oikaisuvaatimusta yhteisen
kirkkoneuvoston päätöksestä 10.10.2012/149 § ”Kansainvälisen vastuun vuoden
2012 avustusmäärärahojen jakopäätös”
Helsingin hallinto-oikeus pyytää lähetteellään 1.3.2013, 3716/13;
0090013/2399 yhteisen kirkkoneuvoston lausuntoa valituksen
johdosta, liittämään asiakirjoihin kaikki valituksenalaisen päätöksen
perusteena olevat asiakirjat ja ilmoittamaan milloin ja miten päätös
on annettu tiedoksi asianosaisille.
Asiakirjat on palautettava hallinto-oikeudelle viimeistään 31.3.2013.

Liite 7 : Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle liitteineen
Medialähetys Sanansaattajat ry on tehnyt kirkollisvalituksen Vantaan
seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä 12.12.2012/
191 §. Päätös koski Medialähetys Sanansaattajien
oikaisuvaatimusta yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä
10.10.2012/149 § ”Kansainvälisen vastuun vuoden 2012
avustusmäärärahojen jakopäätös”.
Valittajan vaatimus on, että hallinto-oikeus kumoaisi yhteisen
kirkkoneuvoston kielteiset päätökset 9.11.2011/216 §, 10.10.2012/
149 § ja 12.12.2012/192 §, jotka koskevat kansainvälisen vastuun
vuoden 2012 avustusmäärärahan jakopäätöstä Medialähetys
Sanansaattajien osalta ja vahvistaisi yhteisen kirkkoneuvoston
esittelijän 10.10.2012/149 §:n kohdalla esittämän jakopäätöksen
Medialähetys Sanansaattajien osalta niin, että Vantaan
seurakuntayhtymä voi laittaa esittelijän esittämän jakopäätöksen
täytäntöön.
Valitusasiakirjan liitteenä on 11 asiakirjaa. Mainituista liitteistä osa
on ollut yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyssä jo asian aiemmissa
käsittelyvaiheissa. Kaikki liitteet ovat nähtävänä kokouksessa. (AS)
Liite 8: Vastaus Helsingin hallinto-oikeudelle
Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
lähettää liitteenä olevan lausunnon vastauksena Helsingin hallintooikeudelle.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Tietohallinto- ja keskusrekisteripalvelujen esittelyt
71 §

Eron myöntäminen Annikki Mitroselle keskusrekisterin rekisterisihteerin virasta
eläkkeelle siirtymistä varten 1.8.2013 alkaen
Annikki Mitronen on osoittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle
seuraavan anomuksen:
Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto
Anon eroa 1.8.2013 alkaen Vantaan seurakuntien keskusrekisterin
rekisterisihteerin virasta siirtyäkseni eläkkeelle.
Vantaa 11.2.2013, Annikki Mitronen

Anomus on nähtävänä kokouksessa.
Koska viranhaltijalle on kertynyt säästövapaita ja vuosilomaa, on
hänen viimeinen työssäolopäivänsä toukokuussa 2013. (EL)
Rekisteripäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto
myöntää Annikki Mitroselle eron keskusrekisterin rekisterisihteerin
virasta 1.8.2013 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Päätös
72 §

Esityksen mukaan.

Keskusrekisterin rekisterisihteerin viran (403) täyttäminen 1.8.2013 alkaen tai
sopimuksen mukaan
Yhtymän johtaja oikeutti päätöksellään 7/19.2.2013 tietohallinto- ja
keskusrekisteripalvelut täyttämään avoimeksi jäävän
toimistosihteerin viran 1.8.2013 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Virka sijoittuu vaativuusryhmään 403, ja siitä maksettava
peruspalkka on 2 102,81 € e/kk. Virkaan valittava henkilö palkataan
työsopimussuhteiseen rekisterisihteerin tehtävään 1.5. - 31.7.2013. .
Tehtävä julistettiin haettavaksi 25.2.2013 seurakuntayhtymän
kotisivuilla, Suomen ev.lut. kirkon Avoimet työpaikat -sivustolla,
Oikotien työnhaku -nettipalveluissa ja Työ- ja elinkeinotoimiston
mol.fi -sivustolla.
Vantaalla toimii kuusi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta,
jotka yhdessä muodostavat seurakuntayhtymän. Jäseniä seurakunnissa on
n. 134 000 ja työntekijöitä lähes 500.
Vantaan seurakuntien keskusrekisteri vastaa osana tietohallinto- ja
keskusrekisteripalveluyksikköä seurakuntayhtymän kirkonkirjojenpidosta,
tieto- ja arkistopalvelusta sekä postituksesta.
Vantaan seurakuntien keskusrekisterissä on haettavana
Rekisterisihteerin virka
Rekisterisihteerin pääasiallisena tehtävänä on jäsentietojen rekisteröinti
sekä virkatodistusten laadinta. Lisäksi rekisterisihteeri vastaa
tilastopalveluista ja toimii perehdyttäjänä sekä keskusrekisterin
arkistovastaavana.
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaisesti.
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Peruspalkka on 2102,81 € /kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan
vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu
työkokemukseen. Se on enintään 15% peruspalkasta. Virka täytetään
nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle 1.8.2013 alkaen, kuitenkin siten
että virkaan valittava henkilö voidaan palkata työsopimussuhteiseksi
toimistosihteeriksi 1.5.-31.7.2013 väliseksi ajaksi. Tämä aika lasketaan
osaksi kuuden kuukauden koeaikaa.
Vantaan seurakuntayhtymä pyrkii avustamaan tarvittaessa asunnon
hankinnassa omalla työsuhdeasuntokannallaan. Virkaan valitun tulee olla
Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus ennen viran vastaanottoa.
Viran kelpoisuusehtona on vähintään soveltuva opistoasteen tutkinto,
ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus sekä
riittävä perehtyneisyys automaattiseen tietojen käsittelyyn. Eduksi
katsotaan ruotsin kielen taito, työkokemus kirkon jäsenkirjanpidosta,
arkistoalan tuntemus sekä kokemus perehdyttämistyöstä. Edellytämme
kokemusta toimistotyöstä, asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja
tiimityöskentelytaitoja, sekä yleisten toimisto-ohjelmistojen hallintaa.
Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn osana
keskusrekisteritiimiämme. Toimipisteemme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien
päässä Tikkurilassa.
Virkaa ja sitä edeltävää määräaikaista tehtävää haetaan sähköpostitse
15.3.2013 mennessä. Hakemukset osoitetaan osoitteeseen
vantaan.seurakuntayhtyma@evl.fi
Kirjoita aihe-kenttään ”Rekisterisihteeri”
Lisätietoja tehtävästä antaa sähköpostitse rekisteripäällikkö Emilia
Launonen emilia.launonen@evl.fi

Määräaikaan mennessä saapui 150 hakemusta. Haastatteluun
kutsuttiin kahdeksan sellaista hakijaa, joiden koulutus, kokemus ja
taidot hakemuksen perusteella parhaiten vastaavat hakuilmoituksessa esitettyjä kelpoisuusehtoja ja eduksi katsottavia tai
edellytettäviä taitoja. Haastattelut järjestettiin 13.3. - 18.3.2013
välisenä aikana. Haastatellut hakijat ovat liitteenä olevassa
hakijoiden yhteenvedossa järjestysnumeroilla 5, 11, 13, 16, 18, 26,
28 ja 43. Haastattelijoina toimivat rekisterisihteeri Marianne
Grundström, rekisteripäällikkö Emilia Launonen ja rekisterisihteeri
Annikki Mitronen.
Kaikilla haastatelluilla on pitkä toimistotyökokemus ja neljällä
kokemusta kirkon jäsenkirjanpidosta. Tietokoneen käyttäjän A-kortti
tai vastaavat taidot on kuudella hakijalla. Kielitaito,
perehdyttämiskokemus ja kokemus arkistoinnista vaihtelevat.
Tiimityöskentelytaitoja ja vuorovaikutustaitoja kartoitettiin
haastatteluissa. Haastatelluista Nina Heleniuksella on parhaiten ne
tiedot ja taidot, joita tehtävän hoidossa tarvitaan ja joita
hakuilmoituksessa mainittiin. Hänellä on merkonomin tutkinto,
tietokoneen käyttäjän A-kortti, yhdeksän vuoden kokemus kirkon
jäsenkirjanpidosta ja lisäksi kokemusta perehdyttämisestä ja
kaksikielisenä vahva ruotsin kielen taito.
Liite 9: Yhteenveto toimistosihteerin viran hakijoista
Virkaan esitetään valittavaksi merkonomi Nina Helenius. (EL)
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Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. valita Vantaan seurakuntien keskusrekisterin rekisterisihteerin
virkaan 1.8.2013 alkaen tai sopimuksen mukaan merkonomi Nina
Heleniuksen
2. viran palkkauksen olevan vaativuusryhmän 403 mukainen siten,
että maksettava peruspalkka on 2 102,81 euroa/kk.

Käsittely

Rekisteripäällikkö tarkisti valmistelutekstissä olevaa tietoa virkaa
hakeneiden määrästä, joka oli 149. Lisäksi hän täydensi
päätösesityksen kohtaa 1. siten, että Nina Helenius valittaisiin
virkaan kolmen kuukauden koeajalla ja esityksen kohtaa 2. siten,
että peruspalkka on 2 102,81 euroa/kk, mihin lisätään 1.4.2013
voimaantuleva sopimuskorotus.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa tehdyillä lisäyksillä.

Yhteisen seurakuntatyön palvelujen esittelyt
73 §

Päihdetyön diakoni Anette Malisen virkavapaus 1.5.2013–31.12.2014 ja siitä
johtuvat toimenpiteet
Päihdetyön diakoni Anette Malinen on osoittanut yhteiselle
kirkkoneuvostolle seuraavan virkavapausanomuksen:
”Yhteinen kirkkoneuvosto
ANOMUS VIRKAVAPAASTA
Anon virkavapautta ajalle 1.5.2013–31.12.2014.
Olen työskennellyt diakonin virassa Vantaan seurakuntien
palveluksessa 1.9.2004 alkaen ensin Korson seurakunnassa ja
viimeiset kaksi vuotta Vantaan seurakuntien yhteisissä palveluissa
päihdetyön diakonina. Tätä ennen olin diakonin viransijaisena
Hakunilan seurakunnassa 1.8.2002 – 8.2.2003
Anon nyt virkavapautta määräaikaista projektityöntekijän työpaikkaa
varten. Projektityöntekijän paikka on Kriminaalihuollon tukisäätiön ja
Rikosseuraamusviraston yhteisessä ESR- rahoituksella
toteutettavassa Juuret vapauteen -hankkeessa, jonka
toteutuspaikkana on Keravan vankila. Hanke loppuu ja sen rahoitus
päättyy 31.12.2014.
Juuret vapauteen -hankkeella on yli 16 yhteistyöorganisaatioita
Helsingin yliopistosta pääkaupunkiseudun kuntiin. Kysymys on
ensimmäisestä valtion toteuttamasta pilottihankkeesta, jonka avulla
Green Care -työskentely eli luontoympäristön ja puutarhatoiminnan
mukaanotto tuodaan osaksi konkreettista toimintaa rankan päihde- ja
rikostaustan omaavien vankien psykososiaaliseen kuntoutukseen.
Tulen vastaamaan hankkeessa mm. vankilan henkilökunnan ja
yhteistyökumppaneiden koulutuksesta Green Care- työskentelyyn,
psykososiaalisesta tuesta ja ryhmätoiminnasta eri vankiryhmille,
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laajan yhteistyöverkoston kokoamisesta ja ylläpidosta sekä työn
raportoinnista mm. siten että siitä valmistuu ohje- ja työkirjat
laajempaa käyttöä varten. Työhöni kuuluu lisäksi
vapautumisvaiheessa olevien vankien kanssa työskentely heidän
opiskelu- ja työpaikoillaan. Kohderyhmä ovat kaikki Keravan vankilan
vangit ja projektin aikana vankilasta vapautuneet. Toiminta kohdistuu
kaikkiin vankilan vankeihin, mutta erityisesti niihin, jotka ovat
syrjäytyneet työelämästä ja ammatilliselta koulutusuralta kokonaan
rankan päihde-, mielenterveys- ja väkivaltataustansa takia. Projektin
muut kohderyhmät ovat vankilan henkilökunta ja
yhteistyökumppanien henkilöstö, jotka koulutetaan Green care
kuntoutusmallin soveltamiseen omassa työssään.
Juuret vapauteen -hankkeen hyödyt, palattuani takaisin nykyiseen
tehtävääni, tulevat olemaan laajassa yhteistyöverkostossa, Green
Care –ajattelun hyödyntämisessä ja kouluttamisessa erilaisten
kohderyhmien kanssa työskentelyyn omassa ja seurakuntien työssä
sekä kirkon toiminnassa laajemminkin. Green Care -mallia on
mahdollista toteuttaa mm. seurakuntien hautausmailla ja
viherympäristössä.
Hankkeen avulla saan vahvistettua erityisosaamistani rankan
päihde- ja väkivaltataustan sekä mielenterveysongelmia omaavien
henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyyn. Lisään
myös oppilaitostyön ja työllistymispalveluiden erityisosaamistani.
Tällä hetkellä Vantaan päihdetyön kenttä on suuressa murroksessa.
Perinteinen päihteidenkäyttäjiin kohdistuva laitoshoito pienenee ja
avohoidon käyttö entisestään lisääntyy. Samalla monipäihteisyys
sekä huumausaineiden käyttö kasvaa. Perinteinen avohoito etsii
uutta suuntaansa ja uusia toimintamalleja työhönsä.
Kirkon painoarvo kasvaa mikäli kykenemme tuomaan uusia avauksia
perinteiseen päihdetyöhön sekä ihmisten kuntoutumiseen ja
hyvinvoinnin tukemiseen. Tutkimusten mukaan lähiviheralueiden
käyttö yli 5 tuntia kuukaudessa laskevat ihmisten stressitasoa
fysiologisesti mitattavilla muutoksilla. Hyviä tuloksia on saavutettu
myös lasten tarkkaavaisuushäiriöiden, kuin myös masennuksen
hoidossa. Green Care- ajattelu on maailmanlaajuisesti vahvassa
kasvussa ja sen on Suomessakin ennustettu vakiintuvan osaksi
hoitojärjestelmäämme kymmenen vuoden kuluessa. Hankkeessa
saavuttamani tiedon avulla Vantaan seurakunnat pääsevät mukaan
etulinjassa tähän muutokseen.
Vantaalla 5.3.2013
Anette Malinen”
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 14.12.2005 pitämässään
kokouksessa noudatettavaksi Vantaan seurakuntayhtymässä
1.1.2006 alkaen harkinnanvaraisten virkavapaiden ja työlomien
myöntämisen perusteet Vantaan seurakuntayhtymässä.
Hyväksyttyjen perusteiden mukaan:
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1. Harkinnanvaraista virka-/työvapautta myönnetään pääsääntöisesti
vain vähintään kaksi vuotta seurakuntayhtymän palveluksessa
olleelle viranhaltijalle tai työntekijälle
2. Harkinnanvaraista virka-/työvapautta myönnetään enintään
kahdeksi vuodeksi seurakuntayhtymän ulkopuolella tapahtuvaa
koulutusta ja projektiluonteista työskentelyä varten.
Anette Malinen on ollut Vantaan seurakuntien palveluksessa jo yli
kahdeksan vuoden ajan ja haettu virkavapausaika on alle kahden
vuoden mittainen (1 v 8 kk), joten se on hyväksyttyjen perusteiden
mukainen.
Päihdetyön diakoni hoitaa laajaa tehtäväkenttää kiinteässä
yhteistyössä Vantaan kaupungin ja kolmannen sektorin
päihdepalveluiden kanssa. Tämän tiimoilta on sovittu säännöllisten
vierailujen lisäksi yhteisiä tapahtumia tämän vuoden loppuun
saakka. Tämän takia on tarkoituksenmukaista hoitaa sijaisuutta
palkkiotoimisesti kevään ja kesän 2013 aikana ja palkata sijainen
1.8.2013 alkaen.
Päihdetyön diakonin tehtävänkuvaus on luettavista oheisessa
liitteessä. Virka kuuluu vaativuusryhmän 502 mukaiseen
palkkaukseen, josta maksetaan 1.4.2013 lähtien palkkaa
kokemuksen mukaan 2 282,76 € - 2625,17 €.
Liite 10: Päihdetyön diakonin tehtävänkuvaus
Viransijaisuuden hyvän hoitamisen kannalta on oleellista, että
tehtävään valittavalla henkilöllä on kokemusta verkostossa
hoidettavasta päihdetyöstä. (PS)
Yhteisen seurakuntatyön johtajan esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää päihdetyön diakoni Anette Maliselle palkatonta
virkavapautta 1.5.2013–31.12.2014
2. oikeuttaa yhteisen seurakuntatyön johtajan
viranhaltijapäätöksellä hoitamaan palkkiotoimisesti touko- ja
kesäkuun 2013 aikana päihdetyön tapahtumiin ja leireihin
liittyvien työtehtävien hoitamisen
3. oikeuttaa yhteisen seurakuntatyön johtokunnan palkkamaan
päihdetyön diakonin sijaisen ajalle 1.8.2013–31.12.2014.
Päätös
74 §

Esityksen mukaan.

Äitiys- ja vanhempainvapaan myöntäminen oppilaitospastori Hanna Liedekselle ja
siitä johtuvat toimenpiteet
Oppilaitostyön pastori Hanna Liedes on hakenut äitiys- ja
vanhempainvapaata 8.6.2013–19.4.2014.
Oppilaitostyön pastorin tehtävänä on vastata oppilaitostyöstä ja sen
kehittämisestä Vantaalla sekä antaa ja organisoida kirkon työ ja
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palvelut Vantaalla sijaitsevien ammattioppilaitosten ja
ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnille toisten
oppilaitostyöntekijöiden kanssa sovitulla tavalla.
Liite 11: Oppilaitospastorin tehtävänkuvaus
Hanna Liedeksen tehtävät ovat painottuneet erityisesti
ammattikorkeakouluihin, mitkä toimivat koko pääkaupunkiseudun
alueella. Opiskelijat voivat liikkua saman viikonkin aikana
useammassa eri toimipisteessä (ja kaupungissa) ja tämän takia
Hanna Liedes on tehnyt kiinteää yhteistyötä samoissa
oppilaitoksissa toimivien Espoon ja Helsingin oppilaitospappien
kanssa.
Pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki ja Vantaa) oppilaitostyössä on
menossa yhteinen strategiaprosessi, joka tähtää sekä
toimintatapojen yhdentämiseen ja pääkaupunkiseudun
neuvottelunkunta on asettanut tahtotilaksi pidemmälle ajalle myös
yhteisen oppilaitostyön organisaation luomisen.
Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää säilyttää nykyinen resurssi
Vantaan seurakuntien oppilaitostyössä ja palkata Hanna Liedeksen
äitiys- ja vanhempainvapaan ajalle oppilaitospastorin viransijainen.
(PS)
Yhteisen seurakuntatyön johtajan esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

Päätös
75 §

1.

myöntää oppilaitospastori Hanna Liedekselle äitiys- ja
vanhempainvapaata 8.6.2013 - 19.4.2014

2.

oikeuttaa yhteisen seurakuntatyön johtokunnan
palkkamaan oppilaitostyön pastorin viransijaisen
1.8.2013 - 19.4.2014.

Esityksen mukaan.

Oppilaitostyön diakonin viran avaaminen 1.8.2013 alkaen
Yhteisen kirkkovaltuusto päätti 7.6.2011 pidetyssä kokouksessa
(3/2011/40 §) siirtää Vantaankosken seurakunnasta
erityisnuorisotyönohjaajana toimineen sosionomi (AMK) Juha Jutilan
1.7.2011 alkaen yhteisen seurakuntayön palvelukseen. Samalla
yhteisen seurakuntatyön palveluihin perustettiin 1.7.2011 alkaen
uusi oppilaitosdiakonin virka. Samalla sovittiin, että Vantaankosken
seurakunnasta siirretään vuosipalkkakustannusta vastaava summa
yhteiselle seurakuntatyölle. Tämän takia oppilaitostyön diakonin
täyttölupa tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaikka
normaalisti yhtymän johtaja tekee näistä viranhaltijapäätökset.
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 6.3.2013/52 §
oppilaitostyön diakoni Juha Jutilalle eron 25.4.2013 alkaen. Kevään
2013 työtehtävät pyritään hoitamaan oppilaitospapin Jukka-Mikko
Karjalaisen ja palkkiotoimisten työntekijöiden avulla, joiden
käyttämiseen haetaan erikseen lupaa yhteiseltä kirkkoneuvostolta.
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Oppilaitosdiakonin työn tarve on Vantaan seurakuntien strategian
mukaan perusteltua. Oppilaitosdiakonin työ on strategian mukaista
jalkautunutta seurakuntatyötä. Diakoni voi tavoittaa satoja nuoria ja
nuoria aikuisia, joita seurakunnat ei muilla tavoin kohtaa. Pelkästään
näiden oppilaitosyksiköiden opiskelijamäärä on noin 1000.
Lisäksi oppilaitosdiakoni tekee laajaa verkostotyötä oppilaitoksen
sisällä. Erikseen on syytä korostaa myös työn diakonista luonnetta,
sillä kahdessa oppilaitosdiakonin säännöllisesti käymässä
toimipisteessä on virallisten selvitysten mukaan keskimääräistä
enemmän erityisen tuen tarpeessa olevia syrjäytymisvaarassa olevia
opiskelijoita. Tähän ovat myös oppilaitosten rehtorit kiinnittäneet
erityistä huomiota ja toivoneet Vantaan seurakunnilta diakonista
apua oppilaitostensa opiskelijoille.
Vantaankosken seurakunta on osallistunut oppilaitosdiakonin
palkkaukseen ja tämän takia hänen työpanoksensa on tapahtunut
pääasiassa seurakunnan alueella olevien oppilaitosten
palvelemiseen. (PS)
Liite 12: Oppilaitosdiakonin tehtävänkuvaus
Yhteisen seurakuntatyön johtajan esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. oikeuttaa yhteisen seurakuntayön palvelut avaamaan
oppilaitosdiakonin viran 1.8.2013 alkaen
2. vahvistaa, että oppilaitosdiakonin palkkaus on vaativuusryhmän
502 mukainen ja viran palkkaus on 1.4.2013 alkaen kokemuksen
mukaan 2313–2659,95 €/kk
3. oikeuttaa yhteisen seurakuntatyön johtajan
viranhaltijapäätöksellä hoitamaan palkkiotoimisesti mahdolliset
välttämättömät oppilaitosdiakonin työtehtävät kevätlukukauden
2013 aikana.
Päätös
76 §

Esityksen mukaan.

Eron myöntäminen vs. kasvatus- ja sairaalatyön sihteeri Elina Piipolle 28.5.2013
alkaen
Vs. kasvatus- ja sairaalatyön sihteeri Elina Piippo on hakenut eroa
yhteiselle kirkkoneuvostolta viransijaisuudesta seuraavasti:
IRTISANOUTUMINEN
Anon eroa Vantaan seurakuntayhtymän, yhteisen seurakuntatyön
palveluissa tekemästäni vs. kasvatus- ja sairaalatyön sihteerin
viransijaisuudesta siten, että työsuhteeni Vantaan seurakunnissa päättyy
27.5.2013.
Vantaalla, 15.3.2013
Elina Piippo
vs. kasvatus- ja sairaalatyön sihteeri
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Kasvatus- ja sairaalatyön sihteerin viran vakituinen haltija Laura
Ohtonen on palaamassa hoitovapaalta 2.9.2013 alkaen.
28.5.2013 - 1.9.2013 on tarkoituksenmukaista käyttää lyhytaikaista
sijaistyövoimaa vain välttämättömien sihteeripalveluiden
hoitamiseen. (PS)
Yhteisen seurakuntatyön johtajan esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

Käsittely

1.

myöntää vs. kasvatus- ja sairaalatyön sihteeri Elina
Piipolle eron viransijaisuudesta 28.5.2013 alkaen

2.

oikeuttaa yhteisen seurakuntatyön johtajan
viranhaltijapäätöksellä hoitamaan palkkiotoimisesti
mahdolliset välttämättömät kasvatus- ja sairaalatyön
sihteerin, ennen 1.9.2013 tapahtuvat työtehtävät.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja muutti päätösesityksen kohtaa 2.
seuraavasti:
2.

Päätös

oikeuttaa yhteisen seurakuntatyön johtajan viranhaltijapäätöksellä palkkaamaan tarvittaessa henkilön
hoitamaan välttämättömät kasvatus- ja sairaalatyön
sihteerin, ennen 1.9.2013 tapahtuvat, työtehtävät.

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa tehdyillä lisäyksillä.

Yhtymän johtajan esittelyt
77 §

Vantaan herättäjäjuhlien 2016 sopimus ja juhlatoimikunnan kokoonpano
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.2.2012/9 § anoa
Herättäjä-Yhdistykseltä herättäjäjuhlien järjestämistä Vantaalle
vuonna 2016.
Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta on 24.3.2012 myöntänyt
vuoden 2016 herättäjäjuhlat Vantaalle. Juhlat järjestetään
8. - 10.7.2016.
Herättäjäjuhlia on valmisteltu yhdessä Vantaan kaupungin kanssa
ajatuksena, että juhlien pitopaikka olisi Myyrmäen urheilupuisto.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 14.11.2012/174 §
1. pyytää piispa Irja Askolaa Vantaan Herättäjäjuhlien 2016 juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi ja Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenosta
varapuheenjohtajaksi
2. nimeää kirkkoherra Hannu Pöntisen Vantaan Herättäjäjuhlien
järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi.
Esitys järjestelytoimikunnan muiksi jäseniksi tuodaan yhteisen
kirkkoneuvoston päätettäväksi 7.3.2013 kokoukseen
3. nimeää Vantaan Herättäjäjuhlien järjestämissopimusta valmistelevaan
työryhmään Vantaan seurakuntayhtymän edustajiksi lakimies Pekka
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Laakson/Anita Saviojan, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Hannu
Pöntisen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Sollamon,
yhtymän johtaja Juha Tuohimäen sekä talouspäällikkö Juha Venhon.

Järjestämissopimusta on valmisteltu yhteistyössä HerättäjäYhdistyksen ja Vantaan kaupungin kanssa.
Oheisena liitteenä on ehdotus sopimukseksi.
Liite 13: Sopimus herättäjäjuhlien järjestämisestä Vantaalla 8. - 10.7.2016
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Hannu Pöntinen on laatinut
ehdotuksen juhlatoimikunnan kokoonpanoksi. (AS/JT)
Liite 14: Vantaan herättäjäjuhlien 2016 juhlatoimikunta
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä sopimuksen herättäjäjuhlien järjestämisestä
Vantaalla 8. - 10.7.2016
2. hyväksyä herättäjäjuhlien juhlatoimikunnan kokoonpanon
ehdotetulla tavalla.

Käsittely

Varapuheenjohtaja Matti Sollamo teki ehdotuksen, että HerättäjäYhdistykselle annettaisiin koko 230 000 euron määräraha kerralla ja
että Herättäjä-Yhdistys hoitaisi juhlien kirjanpidon
kokonaisuudessaan. Jäsenet Matti Sippola ja Paula Lehmuskallio
kannattivat Sollamon ehdotusta.
Toimitetussa kättennostoäänestyksessä, jossa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja jossa yhtymän johtajan esitystä
kannattavat vastasivat ”jaa” ja tehtyä muutosehdotusta kannattavat
”ei”, annettiin kuusi ”jaa”-ääntä ja neljä ”ei”-ääntä.

Päätös

Esityksen mukaan.
Tarja Eklund poistui kello 21.25.

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

ANITA SAVIOJA
Anita Savioja
sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 2. päivänä huhtikuuta 2013
TAPIO PELTOHAKA
Tapio Peltohaka

LIISA VIRTA
Liisa Virta

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 10.4.–9.5.2013 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 10. päivänä toukokuuta 2013

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

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

27.3.2013
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: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 68, 69, 70, 77

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: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76
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: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76
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
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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.

