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165 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Janne Silvast piti alkuhartauden.
166 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

167 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Jan-Erik Eklöf ja
Reetta Leskinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Mustonen ja Reetta
Leskinen.

168 § Pöytäkirjan tarkastus
Esitys

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 15.10.2013 klo 12.00
Vantaan seurakuntayhtymän virastossa, Unikkotie 5, Tikkurila.

Päätös

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi keskiviikkona 16.10.2013
kello 12.00 Vantaan seurakuntayhtymän virastossa, Unikkotie 5,
Tikkurila.

169 § Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Silvast esitti, että lisäesityslistalla oleva täydennys
asiaan 170, lisäesityslistan asiat 186–187, asian 170 kohtaan 5.
jaettu lisämateriaali ja asiaan 185 jaettu täydennys otetaan
käsittelyn pohjaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa tehdyillä lisäyksillä.

170 § Seurakuntayhtymän viraston ilmoituksia
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi
1. Kirkkohallituksen vahvistus kiinteistön myynnille (Vaaralan
kirkko)
Kirkkohallituksen virastokollegio on 19.9.2013/486 § päättänyt
vahvistaa Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
päätöksen 11.6.2013/44 §, joka koski Vantaan seurakuntayhtymän
kiinteistön myyntiä (kiinteistö 92-403-5-17, Vaaralan kirkko).
Päätöksessä on todettu, että kauppahintaa voidaan pitää
hyväksyttävänä. Kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamiselle ei ole
esteitä laillisuuden eikä tarkoituksenmukaisuuden kannalta.

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto

kokous 8/2013
165–187 §

9.10.2013

sivu 5 (31)

2. Vantaan kaupungin ja seurakuntayhtymän välisen ruokaapujärjestelmän kehittämistyön tilannekatsaus (PS)
3. Talouskatsaus
4. Johtokunnan pöytäkirjat
- kiinteistöjohtokunnan kokous 8/2013 ja 9/2013 (salainen)
5. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja viranhaltijoiden
päätöksiä
Liite 1: Päätökset
6. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
12/2013
Vuoden 2014 talousarvion valmistelun perusteita
Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://evl.fi/yleiskirjeet
7. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A14/2013
Yhteistoimintahenkilöstön valinta toimikaudeksi 2014–2017
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet ovat luettavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa http://evl.fi/kit
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Sari Roman-Lagerspetz saapui kello 18.00.

Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyt yhteiselle kirkkovaltuustolle (Asiat 171–174 )
171 § Rekolan seurakunnan lisäselvitys vuoden 2012 alijäämän kattamisesta
Talousarvion toimintamäärärahat seurakunnille ja yhteisten
palveluiden yksiköille päätetään kalenterivuodeksi kerrallaan.
Vantaan seurakunnissa on ollut jo pitkään käytäntö, jossa
myönnetyn määrärahan alitukset ja ylitykset on käsitelty
tilinpäätöksen jälkeen, ja ne on myönnetty lisämäärärahoina tai
määrärahan vähennyksinä seuraavalle talousarviovuodelle. Tämän
menettelyn seurauksena budjetointi on käytännössä ollut ylivuotista.
Käytännön etuna on muun muassa se, että seurakunta tai yhteisten
palveluiden yksikkö on voinut suunnitella toimintaansa
pitkäjännitteisemmin ja kerran myönnetty määräraha on
käytettävissä, vaikka talousarviovuosi vaihtuu. Samalla alijäämät on
pitänyt säästää tulevina vuosina takaisin ja näin talous on pysynyt
pitkällä aikavälillä tasapainossa ja jopa ylijäämäisenä. Hyvän
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taloudenhoidon perustana on hyvä olla kohtuullisen suuruinen
ylijäämä, jotta talouden heilahteluihin voitaisiin paremmin reagoida,
eikä toimintaa tarvitsisi välittömästi supistaa.
Ylijäämät myönnetään seuraavalle vuodelle lisämäärärahoina ja
alijäämätilanteessa seuraavalle vuodelle myönnettyä määrärahaa
pienennetään.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 23.4.2013/29 § vuoden 2012
käyttötalouden ylijäämien suuruisista lisämäärärahoista vuodeksi
2013. 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.
Vanda svenska församlingilla jäämä on suuri suhteessa
talousarviomäärärahaan.
Vantaankosken, Hakunilan, Rekolan ja Hämeenkylän alijäämät ovat
merkittävät suhteessa talousarviomäärärahaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi Vanda svenska församlingilta
selvityksen menettelystä ylijäämän suhteen. Vastaavasti yhteinen
kirkkoneuvosto pyysi Vantaankoskelta, Hakunilalta, Rekolalta ja
Hämeenkylältä selvitykset menettelystä alijäämien suhteen.
Vastaukset pyydettiin 10.5.2013 mennessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli selvitykset kokouksessaan
22.5.2013 ja hyväksyi Vanda svenska församlingin, Hakunilan,
Hämeenkylän sekä Vantaankosken selvitykset. Rekolan selvitys
käsittelee myös toimitila- ja henkilöstömenojen leikkaamista, mutta
jättää toimenpide-ehdotukset tekemättä. Tämän johdosta yhteinen
kirkkoneuvosto päätti pyytää lisäselvitystä Rekolan
seurakuntaneuvostolta.
Liite 2: Rekolan seurakunnan lisäselvitys alijäämän kattamisesta
Rekolan seurakunnan käyttö- ja säästösuunnitelma on Vantaan
seurakuntien strategian mukainen ja lisäselvitys on kattava. (JV)
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy lisäselvityksen ja lähettää sen
yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

172 § Lisämäärärahan anominen työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten
Tikkurilan seurakunnalle
Keva on myöntänyt Tikkurilan seurakunnassa kirkkoherran
työjohdon alaisuudessa työskentelevälle lapsityönohjaajalle
työkyvyttömyyseläkkeen 4.10.2010 lukien. Kirkon keskusrahastolla
on oikeus periä työnantajalta omavastuumaksu toistaiseksi
myönnettävästä täysitehoisesta työkyvyttömyyseläkkeestä,
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johon sisältyy ns. tuleva aika (KiEL 26 §). Omavastuu peritään
eläkkeensaajan viimeiseltä työnantajalta.
Ko. henkilön osalta Vantaan seurakuntayhtymälle määräytyvä
työnantajan omavastuumaksun kertaveloitus on 26 338 euroa.
Seurakunta ei ole pystynyt varautumaan taloudellisesti
omavastuumaksuun, joten Tikkurilan seurakunnalle anotaan
lisämäärärahaa omavastuumaksun verran maksun suorittamista
varten.
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.2.2013/13 §
myöntänyt vastaavanlaisessa tapauksessa Hakunilan seurakunnalle
lisämäärärahan työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten.
(JV)
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
myöntää Tikkurilan seurakunnalle 26 338 euron lisämäärärahan
työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten.

Käsittely

Puheenjohtaja Janne Silvast jääväsi itsenä tämän asian käsittelyn
ajaksi kello 18.08–18.13. Varapuheenjohtaja Matti Sollamo johti
puhetta tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

173 § Lisämäärärahan anominen työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten
Hämeenkylän seurakunnalle
Keva on myöntänyt Hämeenkylän seurakunnassa kirkkoherran
työjohdon alaisuudessa työskentelevälle ylivahtimestarille
työkyvyttömyyseläkkeen 31.5.2010 lukien. Kirkon keskusrahastolla
on oikeus periä työnantajalta omavastuumaksu toistaiseksi
myönnettävästä täysitehoisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, johon
sisältyy ns. tuleva aika (KiEL 26 §). Omavastuu peritään
eläkkeensaajan viimeiseltä työnantajalta.
Ko. henkilön osalta Vantaan seurakuntayhtymälle määräytyvä
työnantajan omavastuumaksun kertaveloitus on 33 373 euroa.
Seurakunta ei ole pystynyt varautumaan taloudellisesti
omavastuumaksuun, joten Hämeenkylän seurakunnalle anotaan
lisämäärärahaa omavastuumaksun verran maksun suorittamista
varten.
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.2.2013/13 §
myöntänyt vastaavanlaisessa tapauksessa Hakunilan seurakunnalle
lisämäärärahan työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten.
(JV)
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
myöntää Hämeenkylän seurakunnalle 33 373 euron lisämäärärahan
työkyvyttömyyseläkkeen omavastuumaksua varten.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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174 § Hämeenkylän seurakunnan hallinto- ja tiedotussihteerin viran nimikkeen
muuttaminen hallintosihteeriksi
Hämeenkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan
28.5.2013/58 § tehnyt esityksen hallinto- ja tiedotussihteerin
nimikkeen muuttamisesta hallintosihteeriksi. Nimikkeen muutoksen
perusteluna on, että tiedotukseen liittyvät tehtävät on siirretty
hallinto- ja tiedotussihteeri Riitta Kettuselta tiedotussihteeri Anna
Äystölle. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutuksia palkkaukseen.
Palkkatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 24.9.2013 ja puoltaa
esitystä. Koska kysymyksessä on virkasuhteinen tehtävä, niin
päätösvalta asiassa on yhteisellä kirkkovaltuustolla. (AO)
Vs. henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että Hämeenkylän seurakunnan hallinto- ja tiedotussihteeri Riitta
Kettusen virkanimike muutetaan hallintosihteeriksi 1.1.2014 alkaen.
Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta tehtävän palkkaukseen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Henkilöstöpalvelujen esittelyt
175 § Kiinteistö- ja tilapalveluiden teknisen isännöitsijän Kari Korkeamäen peruspalkan
tarkistus, isännöitsijä Timo Jokisen tehtävänimikkeen muutos sekä
henkilöstöpalveluiden palkanlaskija Satu Viljamaan tehtävänimikkeen muutos
Kiinteistöjohtaja Sari Turunen on esittänyt palkkatyöryhmälle yksikön
teknisen isännöitsijän Kari Korkeamäen tehtävän peruspalkan
tarkistamista sen johdosta, että tehtävän vaativuus on lisääntynyt
kun siihen 1.11.2012 alkaen lisättiin vastuu sisäilma-asioiden
hoidosta. Tätä ennen sisäilma-asiat käsiteltiin erillisessä
työryhmässä. Kari Korkeamäki on kouluttautunut kurssien avulla
sisäilma-asiantuntijaksi.
Lisäksi Sari Turunen on esittänyt, että isännöitsijä Timo Jokisen
tehtävänimike muutetaan tekniseksi isännöitsijäksi vastaamaan Kari
Korkeamäen tehtävänimikettä. Koska tehtävä on työsuhteinen niin
nimikkeen muutoksesta päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Nimikkeen
muutoksella ei ole vaikutusta tehtävän palkkaukseen.
Palkkatyöryhmä kokoontui 24.9.2013 käsittelemään sille tehtyjä
esityksiä ja puoltaa molempia esityksiä. Molemmat tehtävät on
sijoitettu vaativuusryhmään 601 ja niiden peruspalkka on nykyisin
3 001,83 e/kk. Kari Korkeamäen tehtävän peruspalkan vaativuusosa
olisi edelleen 3 001, 83 e/kk, mutta sen lisäksi hänelle maksettaisiin
1.11.2012 alkaen erityisellä perusteella 35 e/kk. Erityisenä
perusteena on sisäilma-asioiden hoitaminen.
Palkkatyöryhmä puoltaa myös henkilöstöpalveluiden työsuhteisen
palkanlaskija Satu Viljamaan tehtävänimikkeen muuttamista
palkkasihteeriksi. Palkanlaskijan tehtävät rinnastuvat yksikön
kahden palkkasihteerin tehtäviin ja tehtävien peruspalkkakin on
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sama. Henkilöstön tasapuolisen kohtelun vuoksi esitetään
palkanlaskija Satu Viljamaan tehtävänimikkeen muuttamista
palkkasihteeriksi 10.10.2013 alkaen. Nimikkeen muutoksella ei ole
vaikutusta tehtävän palkkaukseen. (AO)
Vs. henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että

Päätös

1.

kiinteistö- ja tilapalveluiden teknisen isännöitsijän Kari
Korkeamäen peruspalkkaa korotetaan 1.11.2012 alkaen
35 e/kk. Peruspalkan vaativuusosa on 3 001,83 e/kk ja
erityisen perusteen osuus 35 e/kk. Erityisenä perusteena on
sisäilma-asioiden hoitaminen

2.

Timo Jokisen tehtävänimike isännöitsijä muutetaan
tekniseksi isännöitsijäksi 10.10.2013 alkaen. Nimikkeen
muutoksella ei ole vaikutusta tehtävän palkkaukseen

3.

henkilöstöpalveluiden palkanlaskija Satu Viljamaan
tehtävänimike muutetaan palkkasihteeriksi 10.10.2013
alkaen. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta tehtävän
palkkaukseen.

Esitys hyväksyttiin.

176 § Korson seurakunnan kahvilatyöntekijä George Choukairin tehtävän palkkauksen
tarkistus
Korson seurakunnan kirkkoherra Pirkko Yrjölä on esittänyt
kahvilatyöntekijä George Choukairin tehtävän vaativuusryhmän
korottamista nykyisestä 303:sta 401:een ja tehtävän peruspalkan
tarkistamista 1 849,77 euroon/kk 1.9.2013 lukien. Korotusta
aikaisempaan peruspalkkaan tulisi 79,13 e/kk.
Perusteluna esitykselle on tehtäväkuvan muotoutuminen
vaativammaksi siten, että työntekijä osallistuu myös
vahtimestareiden ja emännän työhön. Liitteenä on tehtävänkuvaus.
Liite 3: Kahvilatyöntekijän George Choukairin tehtäväkuvaus
Korson seurakunnassa on kahvilatyöntekijän lisäksi siivoojaemäntä-vahtimestari, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa muiden
työntekijöiden opastus. Tämän tehtävän peruspalkka on 1 868,23
e/kk. 24.9.2013 kokoontunut palkkatyöryhmä puoltaa esitystä. (AO)
Vs. henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää korottaa Korson seurakunnan
kahvilatyöntekijä George Choukairin tehtävän vaativuusryhmän
401:een ja peruspalkan 1 849,77 euroon/kk 1.9.2013 alkaen.
Perusteluna on tehtäväkuvan muotoutuminen vaativammaksi kuin
työn alkaessa.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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177 § Tikkurilan seurakunnan koordinoivien esimiesten Anita Salosen ja Sirpa
Rosenbergin palkkauksen tarkistaminen
Asiaa on käsitelty aikaisemmin yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksissa 6.9.2011/124 § ja 7.9.2011/174 §. Ennen 7.9.2011
pidettyä yhteisen kirkkoneuvoston kokousta asiassa käytiin
paikallisneuvottelu, jossa päätettiin muun muassa, että keväällä
2012 arvioidaan uudelleen, miten johtamisjärjestelmä Tikkurilan
seurakunnassa on kehittynyt ja sen mahdollisia vaikutuksia
palkkauksiin.
Tämä arviointi jäi keväällä 2012 tekemättä ja sen vuoksi asia on nyt
kirkkoherra Janne Silvastin esityksestä tullut uudelleen
käsiteltäväksi. Palkkatyöryhmä käsitteli sitä kokouksessaan
24.9.2013 ja kirjasi asiasta seuraavaa:
- Tikkurilan seurakunnan 1.1.2011 voimaan tulleessa
organisaatiomallissa on viisi palvelukokonaisuutta sekä kuudentena
yhteiset projektit, joiden toteutumisesta vastaa kappalainen Päivi
Helèn projektipäällikkönä.
- Kaikissa muissa esimiehenä on kappalainen paitsi
palvelukokonaisuuksissa Varhaisnuoret - nuoret aikuiset sekä
Diakonia ja kriisivalmius, jossa esimiehinä ovat tiimin vastaava,
nuorisotyönohjaaja Sirpa Rosenberg ja tiimin vastaava, diakonian
viranhaltija Anita Salonen.
- Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 9.6.2011 sijoittaa
kappalaisina toimivien koordinoivien esimiesten sekä
projektipäällikön tehtävät vaativuusryhmään 602. Tiimin vastaavan
nuorisotyönohjaaja Sirpa Rosenbergin ja tiimin vastaavan
diakoniatyöntekijä Anita Salosen tehtävien vaativuusryhmä (503) jäi
tällöin ennalleen. Anita Salonen ja Sirpa Rosenberg ilmoittivat
tyytymättömyytensä päätökseen, minkä vuoksi yhteinen
kirkkoneuvosto käsitteli asiaa uudelleen 7.9.2011 ja päätti tarkistaa
aiempaa päätöstään siten, että Anita Salosen ja Sirpa Rosenbergin
palkantarkistusten euromäärää korotettiin 50 eurosta 91,21 euroon
ja lisäksi kaikki palkkausten tarkistukset tulivat voimaan 1.1.2011
lukien.
Tehtävänkuvausten nykyiset rastitukset vievät Anita Salosen ja
Sirpa Rosenbergin tehtävät edelleen vaativuusryhmään 503, mutta
molemmat ovat kirjanneet tästä tehtävänkuvauksiinsa eriävän
mielipiteen.
Palkkatyöryhmässä 24.9.2013 käydyssä keskustelussa Anita
Salosen koordinoivan esimiehen tehtävää verrattiin yhteisen
seurakuntatyön palveluiden diakoniasihteerin tehtävään, jonka
yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 22.5.2013/107 § päätti
korottaa 1.6.2013 alkaen ryhmästä 503 ryhmään 601. Perusteluna
korottamiselle oli lähiesimiestyön lisäksi tehtävän koordinoiva rooli
Vantaan seurakuntien yhtymätasolla.
Diakoniasihteeri Eija Miettisen ja Tikkurilan seurakunnan
koordinoivan esimiehen Anita Salosen tehtävissä on yhtäläisyyksiä
niin lähiesimiestyössä kuin tehtävän koordinoivassa roolissa. Eija
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Miettisen tehtävän koordinoiva rooli kohdistuu Vantaan seurakuntien
tason työskentelyyn sisältäen yhteistyön seurakuntayhtymän,
pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien ja hiippakunnan tasolla.
Anita Salosen tehtävän koordinoiva rooli kohdistuu Tikkurilan
seurakunnan palvelukokonaisuuteen Diakonia ja kriisivalmius, johon
hänen lisäkseen kuuluu viisi diakoniatyöntekijää ja yksi kappalainen.
Palkkatyöryhmän näkemyksen mukaan näiden kahden edellä
mainitun tehtävän vaativuusryhmän tulisi olla sama ja näihin tulisi
rinnastaa myös koordinoivana esimiehenä Varhaisnuoret ja nuoret
-palvelukokonaisuudessa toimivan Sirpa Rosenbergin tehtävä.
Rosenbergin tehtävän koordinoiva rooli kohdistuu
palvelukokonaisuuteen Varhaisnuoret ja nuoret aikuiset, johon
Rosenbergin lisäksi kuuluu 5 nuorisotyöntekijää, yksi
erityisnuorisotyönohjaaja ja kaksi pappia.
Koordinoivien esimiesten Anita Salosen ja Sirpa Rosenbergin
tehtävien peruspalkaksi esitetään vaativuusryhmän 601
vähimmäispalkka 2 596,26 e/kk. Diakoniasihteerin tehtävän
korkeamman peruspalkan 2 657,57 e/kk perusteena on tehtävän
koordinoivan roolin laajuus. (AO)
Vs. henkilöstöpäällikön esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää nostaa Tikkurilan seurakunnan
koordinoivien esimiesten Anita Salosen ja Sirpa Rosenbergin
tehtävien vaativuusryhmän 503:sta 601:een. Molempien tehtävien
peruspalkka korotetaan olemaan 2 596,26 e/kk 1.6.2013 alkaen.
Korotus nykyisiin peruspalkkoihin on 39,91 e/kk.
Käsittely

Puheenjohtaja Janne Silvast jääväsi itsenä tämän asian käsittelyn
ajaksi kello 18.19–18.36. Varapuheenjohtaja Matti Sollamo johti
puhetta tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja tilapalvelujen esittelyt
178 § Siivoustyönjohtaja Milla Viidan irtisanoutuminen 31.8.2013 alkaen
Siivoustyönjohtaja Milla Viita on irtisanoutunut Vantaan seurakuntien
palveluksesta 1.7.2013 siten, että hänen voimassa oleva
työsuhteensa kurssikeskusten pääemäntänä päättyy 31.8.2013.
Lisäksi Viidan kanssa on sovittu määräaikaisen siivoustyönjohtajan
työsuhteen päättymisestä 31.8.2013.
Kumpaakaan työsuhdetta ei tässä vaiheessa täytetä pysyvästi.
Tehtävien täyttämistä tarkastellaan uudestaan sen jälkeen, kun
kurssikeskuspalvelujen kilpailutuksesta ja sen myötä tapahtuvista
mahdollisista tehtävämuutoksista on päätetty.
Milla Viidan irtisanoutumisilmoitus on nähtävänä kokouksessa.
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Milla Viidan eron
kurssikeskusten pääemännän ja siivoustyönjohtajan tehtävistä
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31.8.2013 alkaen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

179 § Kiinteistö- ja tilapalvelujen kirvesmiehen työsopimussuhteisen tehtävän
täyttäminen
Kiinteistö- ja tilapalveluissa on ollut kaksi kirvesmiehen
työsopimussuhteista tehtävää. Toinen toistaiseksi voimassa olevista
tehtävistä on ollut avoinna 31.1.2011 alkaen tehtävän vakituisen
hoitajan jäätyä eläkkeelle, ja toisen kirvesmiehen eläköityessä
1.2.2012 yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen kokouksessaan
25.1.2012/10 § yhden kirvesmiehen palkkaamisesta kolmen vuoden
määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävään valittiin 72 hakijan
joukosta kirvesmies Jouni Kärkkänen.
Kirvesmiehen pääsääntöiset työtehtävät liittyvät kiinteistöjen ja
asuntojen kunnossapitoon sekä äkillisiin korjauksiin seuraavasti:
1. Kiinteistöjen rakennustekniset kunnossapitotyöt:
- Korson asuintalo
- Korson liiketila
- Kulotie 5
- Vantaan Kuusitie 25
- Koivukylän Puistotie 25
- KOy Bethania
- Hannusas-talo sekä piharakennukset
- Pappila, sekä piharakennukset
- Kirkonkylän asuintalo
- Pyhän Laurin kappeli
- Vaaralantie 20
2. Asuntojen kunnossapitoon liittyvät tehtävät:
- asuntokohteita noin 360 kpl
- asuntojen huoltokorjaustyöt (normaalin asumisen aikana
ilmenneet)
- muuttotarkastukset kaikissa asunnoissa (tarkastuksia noin
75 kpl vuodessa)
- muuttoremonttien teko lukuun ottamatta ns. diakoniaasuntoja
3. Äkillisesti ilmenevät korjaukset kuten esim. vesivahingot,
tavaran siirrot, kalusteiden asennukset.
Kirvesmiehen töiden hoitaminen omana työnä tulee huomattavasti
edullisemmaksi kuin käyttämällä ulkopuolista urakoitsijaa. Alla
laskelma, joka perustuu toteutuneiden huolto- ja korjaustöiden
kustannuksiin ajalla 1.9.2012 - 31.8.2013, sisältäen kirvesmiehen
oman auton käytöstä aiheutuneet kilometrikorvaukset (8 030 km).
Laskelmassa on huomioitu myös vuosiloman vaikutus.
kirvesmiehen palkka
30.227,98 €
lomarahat
1.803,16 €
sivukulut 33,91%
10.861,75 €
ajokilometrit 8030km
3.702,90 €
kustannus yht. 46.595,79 €
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Vertailuna laskelma siitä mitä saman palvelun tuottaminen tulisi
maksamaan urakoitsijatyönä hoidettuna:
veloitushinta 40,47 €/h*44 vkoa, 38,25 h/vko68.111,01 €
työnjohdon kulj. ym. järjestelyt 15 %
10.216,65 €
kilometrikorvaus 8030 km*1,50 €/km
12.045,00 €
kustannus yht. 90.372,66 €
Koska kunnossapitotyöt on edellä mainitun laskelman mukaisesti
perusteltua tehdä jatkossakin omana työnä, ja koska kirvesmies
Jouni Kärkkänen on hoitanut hänelle annetut työtehtävät erittäin
ammattitaitoisesti ja laadukkaasti saaden toiminnastaan
varauksettoman positiivista asiakaspalautetta, kiinteistö- ja
tilapalvelut esittää, että kirvesmies Jouni Kärkkänen siirretään
avoinna olevaan kirvesmiehen toistaiseksi voimassa olevaan
toimeen ilman tehtävän haettavaksi julistamista. Kirvesmiehen
tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja peruspalkka 2 208,22 €/kk, josta
peruspalkan vaativuusosan suuruus on 2 016,81 € ja erityisin
perustein maksettava osa 191,41 €. Siirron myötä Jouni Kärkkäsen
palkka ei muuttuisi.(ST)
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kirvesmies Jouni Kärkkänen
siirretään avoimeen toistaiseksi voimassa olevaan kirvesmiehen
toimeen 1.1.2014 alkaen tehtävää haettavaksi julistamatta. Tehtävä
on sijoitettu vaativuusryhmään 402, ja siitä maksettava peruspalkka
on 2 208,22 euroa/kk, josta peruspalkan vaativuusosan suuruus on
2 016,81 € ja erityisperuste 191,41 €.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Laki- ja asiantuntijapalvelujen esittelyt
180 § Työhyvinvointitoiminta Vantaan seurakunnissa -ohjelman päivittäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto on 2.9.2009/159 § hyväksynyt Tykytoimintaohjelman Vantaan seurakunnissa. Valmistelutekstissä oli
todettu, että henkilöstöpalvelut päivittää ”Tykytoiminta Vantaan
seurakunnassa” -ohjelman säännöllisesti neljän vuoden välein.
Yhteistyötoimikunta asetti 16.5.2013/37 § työryhmän päivittämään
2.9.2009 hyväksyttyä Tyky-toimintaohjelmaa. Työryhmään valittiin
Minna Aho, Pirkko Yrjöla, Leena Tuomisto (Diacor Oy), Anu
Arminen-Vaetoja (Diacor Oy), Taina Kivineva, Marjo Lehtamo,
Minna Sillanpää, Anneli Tiainen, Anita Savioja ja Carola Lund.
Kokoonkutsujana on Anneli Tiainen. Työryhmän työskentelyyn
osallistui lisäksi Terttu Koljonen.
Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Taina Kivineva ja sihteeriksi
Marjo Lehtamo. Työryhmä on pitänyt kaksi kokousta (11.6.2013 ja
12.8.2013). Kokouksissa havaittiin aiempi ohjelma hyväksi
työskentelyn pohjaksi ja päätettiin päivittää se. Päätettiin toimittaa
päivitetty ohjelma käsiteltäväksi yhteistyötoimikuntaan 9.9.2013 ja
Operaan 24.9.2013 ja sen jälkeen yhteiselle kirkkoneuvostolle.
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Yhteistyötoimikunta ja Operan ovat omalta osaltaan käsitelleet
toimintaohjelmaa. Operan käsittelyn yhteydessä toivottiin, että
työkyky-termin sijasta ohjemassa käytettäisiin nimitystä
”työhyvinvointi” (Tyhy). (AS)
Liite 4: Tyhy-toiminta Vantaan seurakunnissa -ohjelma
Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Tyhy-toiminta Vantaan
seurakunnissa -ohjelman.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

181 § Työnantajaa edustavan jäsenen valinta yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi
2014–2017
Kirkon yhteistoimintasopimusta, joka on tullut voimaan 1.2.2010,
sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja
työsuojelun yhteistoimintaan kirkossa, sen seurakunnissa ja
seurakuntayhtymissä.
Yleissopimuksen mukaan seurakunnassa on yhteistoimintaa varten
aina työsuojelupäällikkö. Lisäksi seurakunnassa voi olla
työsuojeluvaltuutettuja ja varavaltuutettuja sekä yhteistyötoimikunta
siten kuin yhteistoimintasopimuksessa määrätään.
Kirkon työmarkkinalaitos on yleiskirjeessään A14/10.9.2013 ja siihen
liittyvässä vaaliohjeessa antanut ohjeita työsuojeluhenkilöstön
valinnasta toimikaudeksi 2014–2017.
Seurakunnan henkilöstöä yhteistoimintajärjestelmässä edustavien
työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinta 1.1.2014
alkavalle neljän vuoden toimikaudelle tapahtuu vaalilla, joka on
toimitettava tämän vuoden marras-joulukuun aikana.
Kirkon työmarkkinalaitos on laatinut työsuojeluvaltuutettujen ja
varavaltuutettujen valintaa varten ohjeen (valintaohje)
pääsopijaosapuolten kanssa neuvoteltuaan. Vaaliohjeessa
todetaan, että yhteistyötoimikunta asetetaan seurakunnassa, jossa
säännöllisesti työskentelevän henkilöstön määrä on pysyvästi 20.
Yhteistyötoimikunnasta ja sen kokoonpanosta on määrätty
yhteistoimintasopimuksen 14 §:ssä. Vantaan seurakuntayhtymässä
on sovittu, että yhteistyötoimikunnassa on yhteensä kaksitoista
jäsentä. Työntekijöitä siinä edustavat vaaleilla valitut yhdeksän
työsuojeluvaltuutettua. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee olla
työnantajan edustajia. Työnantajan edustajana toimii
työsuojelupäällikkö sekä, jos yhteistyötoimikunnassa on enemmän
kuin neljä jäsentä, kirkkoherra sekä kirkkoneuvoston määräämä
muu muun seurakunnan palveluksessa esimiesasemassa oleva
henkilö.
Työnantaja huolehtii edustajien nimeämisestä. Työsuojelupäällikkö
nimetään tehtäväänsä pääsääntöisesti toistaiseksi. Muut
yhteistyötoimikunnassa työnantajan edustajina toimivat nimetään
henkilöstön edustajien lailla neljän vuoden toimikaudeksi.
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Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.11.2005/206 §
valinnut työsuojelupäälliköksi lakimies Pekka Laakson. Hänen
siirryttyään eläkkeelle 1.7.2013 alkaen on työsuojelupäällikkönä
toiminut lakimies Anita Savioja. Kirkkoherrojen edustajana kaudella
2010-2013 on toiminut Mikko Matikainen ja varalla Jukka Nevala.
Yhteisen kirkkoneuvoston valitsemana työnantajan edustajana
yhteistyötoimikunnassa ollut henkilöstöpalvelupäällikkö Arja
Oksanen ja hänen jäätyään eläkkeelle 1.1.2012 alkaen Minna
Sillanpää. (AS)
Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee työnantajan edustajaksi
yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi 2014–2017 yhtymän johtaja
Juha Tuohimäen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

182 § Hakunilan seurakunnan pyyntö saada täyttää kaksi lastenohjaajan
työsopimussuhteista tehtävää 1.1.2014 alkaen
Hakunilan seurakuntaneuvosto 19.9.2013 § 45
Hakunilan seurakunnassa on erittäin toimiva lapsi- ja perhetyö. Viikoittain
kirkoillamme kohdataan satoja vanhempia ja lapsia mm päivä-, perhe- ja
iltapäiväkerhojen sekä lasten musiikkitoiminnan parissa. Arkiaamujen
kirkkohetkiä ehtoollisineen vietetään kuukausittain: näin
jumalanpalveluselämä laajenee arkeen ihmisten lähelle, osaksi tavallista
elämää. Lisäksi järjestetään vuorovaikutteisia Vekarakirkkoja,
Mukulamessuja, perhetapahtumia ja retkiä.
Lapsi- ja perhetyömme suosion salaisuus ovat laaja-alaisesti koulutetut ja
sosiaalisissa suhteissa taitavat lastenohjaajamme. He luovat kauneutta,
hengähdystaukoja kahvikupin äärellä, aitoja kohtaamisia arjessa
seurakuntalaistemme kanssa sekä yhteyksiä päiväkoteihin ja alueen
perheisiin.
Lastenohjaajat pitävät neljää päiväkerhoa kolmessa eri paikassa. Neljä
perhekerhoa ja kahvilaa toimii kirkoillamme ja lisäksi puistokerho keväällä ja
syksyllä. Iltapäiväkerhossa on 36 lasta, joista kolme on erityistä tukea
tarvitsevia. Torstaimestassa kokoontuu kerran viikossa kymmeniä lapsia eri
kulttuureista ja siellä puhutaan lähes 20 eri kieltä.
Tänä syksynä aloitimme tiiviin yhteistyön Vantaan kaupungin avoimen
päiväkoti Majakan kanssa, jossa lastenohjaajamme työskentelee yhtenä
aamuna viikossa. Päiväkodit käyvät myös kirkoillamme kuukausittain
järjestettävissä kirkkohetkissä, joista lastenohjaajat vastaavat työpareittain.
Lastenohjaajien tehtävänkuvaan kuuluu edellisten lisäksi mm.
jumalanpalveluselämän toteuttaminen, ensimmäistä kertaa äidiksi tulleiden
ryhmän ohjaaminen sekä kaksi rippikoulua vuodessa. Näitä eri tehtäviä
jaetaan ja kierrätetään kuuden lastenohjaajan voimin.
Tällä hetkellä seurakunnassamme työskentelee vakinaisina lastenohjaajina
- Sinikka Kurunsaari, töissä 78 %:sti (kokoaikainen paikka)
- Eija Hyytiäinen, töissä 86 %:sti
- Hannele Anttila, töissä kokoaikaisesti
- Anne Seppänen, töissä kokoaikaisesti
ja määräaikaisina
- Taina Anttila, töissä 78 %, vuoden 2013 loppuun
- Liisa Jylhä-Mikkonen, töissä kokoaikaisesti vuoden 2013 loppuun
ja samaan aikaan oppisopimuskoulutuksessa.
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Lisäksi oppisopimusopiskelijana työskentelee Satu Suomalainen
vakuutusyhtiön palkkaamana vuoden 2015 loppuun saakka.
Seurakunnastamme ovat irtisanoutuneet lastenohjaajat Marika Pulkkinen
elokuussa 2012 sekä Petra Raittinen marraskuussa 2012.Taina Anttila ja
Liisa Jylhä-Mikkonen ovat hoitaneet heidän tehtäviään. Työsuhteet
päättyvät vuoden loppuun mennessä.
Seurakunnan lapsi- ja perhetyöstä on vähennetty työntekijöitä viimeisen
kolmen vuoden aikana. Lastenohjaaja Margit Kuivanen jäi eläkkeelle
31.3.2013 eikä hänen tilalleen palkattu ketään. Aila Suomalainen jäi
eläkkeelle keväällä 2010 ja hänen tilalleen tuli pyhäkoulusihteeri 17 tuntia
pienemmällä viikkotyötuntimäärällä.
Perhetyön papin virkaa ei täytetty ja kanttorin työpanosta on jouduttu
vähentämään lapsi- ja perhetyöstä 20 prosentilla.
Lapsi- ja perhetyöstä on jo nyt jouduttu vähentämään paljon työntekijöitä ja
resursseja. Määräaikaisille työsuhteille ei enää ole riittäviä perusteita.
Laaja-alaisen ja kasvavan monikulttuurisen tehtävänkuvan takia on
kohtuullista, että Hakunilan seurakunnassa voi työskennellä kuusi vakituista
lastenohjaajaa, joista tällä hetkellä kaksi osa-aikaisena.
Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta täyttölupaa
kahteen vakinaiseen, kokoaikaiseen lastenohjaajan toimeen 1.1.2014
alkaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto 9.10.2013
Hakunilan seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta
täyttölupaa kahteen vakinaiseen kokoaikaiseen lastenohjaajan
toimeen 1.1.2014 alkaen.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 29.11.2011/78 §,
että yhtymän johtaja myöntää harkintansa mukaan vuosina
2012 - 2014 perustellusta kirjallista anomuksesta luvan:
- yhtymän yhteisten palveluiden avoimeksi tulevien vakinaisten
virkojen ja avoimeksi tulevien toistaiseksi täytettävien tehtävien
täyttämiseen.
- seurakuntien avoimeksi tulevien vakinaisten virkojen täyttämiseen
lukuun ottamatta kirkkoherran vakinaisen papin ja kanttorin virkoja ja
avoimeksi tulevien toistaiseksi täytettävien tehtävien täyttämiseen.
Yhtymän johtaja voi yksittäistapauksissa harkintansa mukaan viedä
täyttölupia yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn.
Täyttölupamenettely takaa sen, että uusia virkoja ja työsopimussuhteita täytettäessä tarkastellaan avoimeksi tulleiden virkojen ja
työsopimussuhteisten tehtävien sisältöä ja tarpeellisuutta yhdessä
yhtymän johtajan kanssa.
Perusteluna anomukselle on, että seurakunnassa on nykyisin neljä
vakinaista lastenohjaajaa ja kaksi määräaikaista. Lisäksi
seurakunnassa on yksi lastenohjaaja oppisopimuskoulutuksessa.
Yhteisen kirkkoneuvoston 20.1.2010 hyväksymässä
eläköitymissuunnitelmassa ei ole esitetty lastenohjaajien tehtävien
täyttämättä jättämistä Hakunilan seurakunnassa. (AO/AS/JT)
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Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Hakunilan seurakunnalle luvan
täyttää kaksi lastenohjaajan työsuhdetta 1.1.2014 alkaen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

183 § Minna Sillanpään eroanomus
Henkilöstöpäällikkö Minna Sillanpää on lähettänyt yhteiselle
kirkkoneuvostolle 12.9.2013 päivätyn eroilmoituksen:
Irtisanon itseni Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikön virasta
12.9.2013 lukien.

Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä Minna Sillanpään
eroilmoituksen henkilöstöpäällikön virasta 12.9.2013 alkaen tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Talous- ja yleishallintopalvelujen esittelyt
184 § Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2014 ja toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosiksi 2014–2016, ensimmäinen käsittely ja
lausuntokierrokselle lähettäminen
Talousarvio vuodeksi 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi
2014–2016 on laadittu tilanteessa, jossa talouden osalta eletään
epävarmuuden aikaa. Suomen talous supistuu tänä vuonna ja ensi
vuodeksikin on ennustettu vain hidasta kasvua.
Vantaan seurakuntien strategia
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi marraskuussa 2010 vuosiksi
2011–2016 Vantaan seurakuntien strategian, jonka missiona on
”Armon asialla vaativassa maailmassa”. Sen visiona on ”Ihmisiä
kohtaava ja vahvistava sekä työssään uudistuva kirkko Vantaalla” ja
neljä visiota tukevaa visionääristä painopistettä ovat
•

Vahvistamme jäsenyyden merkitystä.

•

Työskentelemme toimintaympäristön haasteiden mukaisesti.

•

Käymme vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä
arkikielellä.

•

Tuemme elämänmittaista seurakuntayhteyttä.

Visiota tukevien painopisteiden toteuttamiseksi strategiassa on
yhteensä yhdeksäntoista strategista tavoitetta.
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Seurakunnat ovat valinneet itselleen näistä strategisista tavoitteista
sopivimmat ja asettaneet vuodelle 2014 niitä koskevat tarkemmat
tavoitteet ja toimenpiteet.
Yhteisiä strategisia tavoitteita ovat seuraavat kuusi (6) tavoitetta.
Tavoitteille on asetettu myös yhteiset mittarit ja arviointikriteerit.
Erityisesti näiden kuuden yhteisen tavoitteen toteutumisesta
raportoidaan yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2014 aikana
puolivuotisraportissa ja vuoden lopussa toimintakertomuksessa.
1. Vapaaehtoiset (tarjoamme vapaaehtoisille lisää
toimintamahdollisuuksia)
Jäsenyyden merkityksen vahvistamiseksi kehitämme aktiivisesti
seurakuntalaisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön.
Tämä edellyttää seurakuntalaisten näkökulmasta mielekkäiden
tehtävien ja toimintamahdollisuuksien luomista ja tunnistamista.
Seurakuntalaiset otetaan mukaan kehittämään vapaaehtoistehtäviä.
Tavoitteena on, että työntekijöiden työnkuvassa korostuu itse
tekemisen sijasta yhä enemmän vapaaehtoistyön tukeminen,
koordinointi sekä varustaminen (yhteydenpito, koulutus jne.).
Yhteinen tavoite 1:
Luovumme työntekijäkeskeisestä ajattelutavastamme ja luomme
seurakuntalaisille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia.
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2. Toimimme siellä, missä ihmiset ovat
Painotamme toimintaamme sinne, missä ihmiset jo ovat:
päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin, työpaikoille,
kauppakeskuksiin, vapaa-ajanviettopaikkoihin, laitoksiin ja koteihin.
Seurakuntien mahdolliset uudet toimitilat sijoitetaan niin, että ne
tukevat tällaista jalkautumista.
Yhteinen tavoite 2:
Jalkaudumme tilaisuuksiin, kaupunkitapahtumiin, päiväkoteihin,
kouluihin, oppilaitoksiin, työpaikoille, palvelutaloihin, sairaaloihin,
koteihin jne.
3. Maahanmuuttajat (otamme huomioon monikulttuurisuuden)
Vantaan seurakuntien alueella maahanmuuttajien osuus väestöstä
kasvaa jatkuvasti. Kaksi kolmesta maahanmuuttajasta on kristittyjä.
Lähes 90 % Vantaalle muuttajista on maahanmuuttajia. Tämä
asettaa haasteita siihen, miten seurakunnissamme teemme
monikulttuurisuustyötä muun muassa maahanmuuttajien kanssa.
Yhteinen tavoite 3:
Kaikissa seurakuntien ja yksiköiden työtiimeissä on otettu huomioon
monikulttuurisuus tavoitteiden asetannassa.
Yhteinen tavoite 4:
Luomme edellytyksiä sille, että kristityt maahanmuuttajat löytävät
seurakuntamme yhteyteen ja kirkon jäsenyyteen.
4. Kristityn identiteetin tukeminen (tuemme kristityn
identiteettiä: heikkokin usko riittää)
Tuemme laajasti kristityn identiteetin muodostumista ja ylläpitämistä.
Katsomme, että hyvinkin erilaisella uskonnollisella taustalla ja
heikollakin uskolla voi kilvoitella.
Yhteinen tavoite 5:
Luodaan irrallisten (Jäsen360) jäsenryhmälle toimintamalleja.
Yhteinen tavoite 6:
Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme tekemään
hengellistä työtä verkossa.
Yhteisten palveluiden yksiköissä asetetaan strategiset tavoitteet
prosessien kehittämiselle asiakkaan näkökulmasta,
taloudellisuudelle, henkilöstön osaamisen kehittämiselle sekä
yhteisten palveluiden ja seurakuntien yhteistyön kehittämiselle.
Jäsenyys
Vantaalaisista kirkkoon kuului vuoden 2012 lopussa 65,4 %.
Kirkkoonkuulumisprosentti on viime vuosina laskenut keskimäärin
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prosenttiyksiköllä vuodessa. Vaikka Vantaan kaupungin väkiluku
kasvaa jatkuvasti, seurakuntien jäsenmäärä on kääntynyt laskuun.
Vuoden 2012 lopussa seurakuntiin kuului 800 jäsentä vähemmän
kuin vuoden 2012 alussa. Väestötilastojen mukaan jäsenmäärän
pieneneminen on alkuvuonna 2013 nopeutunut ja jäsenmäärä on
laskenut vuoden alusta yli 1 100 jäsenellä.
Tutkimukset osoittavat, että varsinkin pääkaupunkiseudulla asuville
tärkein syy kuulua kirkkoon on se, että kirkko tekee hyvää ja auttaa
lähimmäisiä. Suuren haasteen seurakuntiemme toiminnalle tuo se,
että pääkaupunkiseudun kaupunkien asukkaista yli puolet eivät
osallistu seurakuntien tilaisuuksiin edes kerran vuodessa.
Tutkimukset osoittavat myös, että enemmistö kirkon jäsenistä ei
enää tiedosta seurakunnan varsinaista yhteisöllistä olemusta sanan
ja sakramenttien ääreen kokoontuvana yhteisönä. Kaikki eivät
myöskään tiedosta sitä, että kaikki kastetut ovat kutsuttuja yleisen
pappeuden periaatteen mukaisesti toteuttamaan kristillistä
palvelutehtävää omalla paikallaan yhteiskunnassa.
Vantaan seurakunnat ovat tiedostaneet tilanteen jäsenmäärän
pienenemisessä ja lähteneet kehittämään yhteisiä keinoja
jäsenyyden vahvistamiseksi. Näitä ovat muun muassa kirkollisten
toimitusten vahvistaminen (mm. Pienelle parasta -hanke),
jäsenyyden tukihanke (Jäsen360) sekä hautauspalveluprosessin
kehittäminen.
Talous
Uusien suhdanne-ennusteiden mukaan pahin vaihe euroalueen
velkakriisissä on ohitse ja kokonaistuotanto rahaliitossa alkaa
kasvaa ensi vuonna. Euroalueen talouden ennustettu piristyminen
hyödyntää vääjäämättä Suomea. Vuoden 2013 bruttokansantuotteen supistumisen ennustaa valtiovarainministeriö olevan -0,8 %
ja vuodelle 2014 kasvuksi +0,9 %. Valtiovarainministeriö ennustaa
inflaation tasoksi 1,6 % vuonna 2013 ja vuodeksi 2014 ennuste on
2,1%.
Vantaan seurakuntayhtymän talous on toistaiseksi vakaa. Olemme
kuitenkin tilanteessa, jossa jäsenmäärä ei kasva ja kirkkoon
kuulumisprosentti laskee yhden prosenttiyksikön vuositasolla.
Verotulojen kasvun ennakoidaan pysähtyneen vuositasolla ja
kääntyvän jopa laskuun, mutta kustannukset jatkavat nousuaan.
Taloustilanteen säilyttäminen hyvänä edellyttää päätöksiä
seurakuntayhtymän kahteen suurimpaan kustannuserään:
henkilöstöön ja kiinteistöihin.
Kustannusten karsiminen ja tuottojen lisäämispyrkimykset ovat
olleet oikean suuntaisia. Näitä pyrkimyksiä tulee jatkaa ja löytää
lisää keinoja seurakuntayhtymän taloudellisen tilanteen
parantamiseksi. Suomen talouden matalasuhdanteesta johtuen
lähes kaikki kaavoitussuunnitelmat ovat jonkin verran viivästyneet
aikaisemmin arvioidusta. Toimintatuotoiksi vuodelle 2014 on arvioitu
9 770 000 euroa.
Talousarvion valmistelun pohjaksi yhteinen kirkkoneuvosto antoi
12.6.2013 vuoden 2014 käyttötalouden nettomenon kehitykseksi -
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1,0 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Lähtökohdaksi
käyttötalouden suunnittelulle otettiin, että käyttötalouden
vuosittaisen tuoton odotetaan kasvavan keskimäärin +4,1 % ja
ulkoisten vuokratuottojen +3,0 %. Henkilöstömenot laskevat -1,0 %.
Tuossa kokonaiskasvussa on huomioitu ylimääräinen eläkemaksu
300 000 euroa ja kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen
palkankorotusarvio 20 euroa. Toimintamenojen kasvuksi on arvioitu
+2,4 %. Toimintakulujen kokonaismääräksi vuodelle 2014 on
arvioitu 33 154 000 euroa.
Kirkollisverotulon arvioidaan laskevan -2,4 % vuoden 2013
talousarvioon verrattuna ja tilinpäätökseen 2012 verrattuna -1,7 %.
Yhteisöverotuoton arvioidaan laskevan -1,2 % vuoden 2013
talousarvioon verrattuna sekä nousevan vuoden 2012
tilinpäätökseen verrattuna 9,1 %. Verotulojen yhteismääräksi
arvioidaan 29 296 000 euroa, jossa lasku on -2,2 % vuoden 2013
talousarvioon verrattuna ja -0,2 % vuoden 2012 tilinpäätökseen
verrattuna.
Vuosikate-ennuste edellä kuvatuilla muuttujilla vuodeksi 2014 on
3,0 milj. euroa.
Keskimääräisen kansantalouden kasvuennusteen BKT:n on arvioitu
vuosille 2014–2019 olevan noin 1 % vuodessa. Maanvuokratuottojen kehitys myöhästyy ja kirkkoon kuulumisprosentin arvioidaan
pienenevän yhden prosenttiyksikön vuodessa.
Vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä tulee laskea ns.
lomapalkkavaraus pitämättä olevista vuosilomista. Vuoden 2014
talousarvioon esitetään lomapalkkajaksotukseen 50 000 euron
määrärahaa.
Investoinnit
Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman taloustyöryhmän
loppuraportissa vuodelta 2013 investoinneista mainittiin seuraavaa:
”Laaditaan kiinteistöjen vähentämissuunnitelma. Investoinnit
sopeutetaan aiempaa vuosikatekatevaatimusta 3,4 miljoonaa euroa
alhaisemmalle tasolle. Tehostetaan seurakuntayhtymän
rakentamisen laadunvalvontaa ja seurantaa.”
Investointien tarkempaa suunnittelua varten on laadittu pidemmän
aikavälin investointisuunnitelma, joka kattaa vuodet 2014–2019.
Suunnitelmassa on lähdetty siitä, että keskimääräinen
kokonaistalouden kasvuennuste vuosille 2014–2019 on noin 1 %
vuodessa. Maanvuokratuottojen kehitys myöhästyy ja kirkkoon
kuulumisprosentin arvioidaan pienenevän 1 prosenttiyksiköllä
vuodessa. Seurakuntien tulojen arvioidaan kasvavan
vuosikymmenen aikana keskimäärin 1,0 % vuodessa. Lisäksi
vuoteen 2019 saakka ulottuva pitkän aikavälin vuosikatetavoite on
2,4 miljoonaa euroa vuodessa, mikä asettaa suuria rajoitteita
toteuttaa suunniteltuja peruskorjaus- ja muita pienempiäkin
korjaushankkeita sekä kalustohankintoja. Mikäli vuosikatetta
halutaan korottaa, tapahtuu se vähentämällä kiinteistöjä, lisäämällä
toiminta- ja verotuloja sekä viime kädessä vähentämällä henkilöstöä.
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Painopisteprojektit
Talousarviossa on ollut viime vuosina erillinen projektimääräraha,
jonka avulla on tuettu yhteisestä strategiasta nousevien
painopisteiden toteuttamista kaikissa seurakunnissa ja yhteisen
palveluiden yksiköissä.
Painopisteprojekteja on 7 kpl ja ne on ryhmitelty seuraavien
teemojen alle:
Painopisteprojektit ovat
1. Jäsenyyden vahvistaminen
2. Kouluyhteistyö
3. Toiminnan ja tilojen yhteissuunnittelu uusilla ja laajenevilla
asuinalueilla
4. Toiminta hyvän tekemisen kanavana seurakuntalaisille
5. Vaalit 2014
Painopisteprojekteihin ehdotetaan varattavaksi yhteensä 264 000
euroa (JV)
Liite 5: Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2014 ja toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosiksi 2014–2016
Liite 6: Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma
2014–2016
Talouspäällikön esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto
1. käsittelee Vantaan seurakuntayhtymän
talousarvioehdotuksen vuodeksi 2014 ja toiminta- ja
taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2014–2016
2. pyytää seurakunnilta, yhteisten palveluiden yksiköiltä ja
yhteistyötoimikunnalta toiminta- ja taloussuunnitelmaa
koskevan lausunnon ja lausunnon vuoden 2012 alijäämistä
johtuvista seurakuntakohtaisista säästösuunnitelmien
toteutumisista vuonna 2013 ja talousarviossa 2014. Kaikki
lausunnot toimitetaan talouspäällikölle yhteenvedon
koostamista varten viimeistään 31.10.2013.
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Markku J. Jääskeläinen poistui kello 18.49.

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto

9.10.2013

kokous 8/2013
165–187 §
sivu 23 (31)

Yhteisen seurakuntatyön palvelujen esittelyt
185 § Laurinkodin perhetyöntekijän viran täyttäminen 1.11.2013 alkaen
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 11.9.2013/160 §
myöntää yhteisen seurakuntatyön palveluille oikeuden täyttää
Laurinkodin perhetyöntekijän viran 1.11.2013 alkaen. Samalla
yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti sen, että Laurinkodin
perhetyöntekijän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan
ja siitä maksettava palkka on henkilön kokemuksen mukaan
2 368,99 - 2 724,33 euroa kuukaudessa.
Täyttöluvan kirjallisen esittelyn yhteydessä yhteiselle
kirkkoneuvostolle esitettiin myös toive siitä, että Laurinkodin
henkilökunnan vähyyden takia perhetyöntekijän rekrytointi voitaisiin
tuoda suoraan (ilman yhteisen seurakuntayön johtokunnan
käsittelyä) yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi jo seuraavaan
kokoukseen (9.10.2013). Perusteluna tähän oli se, että yhteisen
seurakuntatyön johtokunnan käsittely siirtäisi valinnan vasta
13.11.2013 pidettävään yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen.
Tällöin olisi suuri vaara siihen, ettei uutta perhetyöntekijää saada
enää tämän vuoden puolella.
Perhetyöntekijän virka laitettiin auki oheisella liitteenä olevalla
hakuilmoituksella Vantaan seurakuntien kotisivulla 13.9.2013
alkaen. Virasta oli myös lyhyempi ilmoitus seuraavilla internetin
työpaikkatoreilla: Kirkon oma työpaikkatori evl.fi, Sosiaaliportti, MOL
ja Oikotie. Lisäksi virasta ilmoitettiin Vantaan Lauri lehdessä.
Hakuaika päättyi 30.9.2013 klo 12.00 ja hakemuksia tuli
määräaikaan mennessä 20 kappaletta. Yhteisen seurakuntatyön
johtaja Pontus Salmi, Laurinkodin johtaja Reija Lindh ja Laurinkodin
ohjaaja Kaisa Kivikoski tutustuivat iltapäivällä 30.9.2013
hakemuksiin ja he yhdessä päättivät kutsua seuraavat koosteen
hakijat haastatteluun (kts. liite kooste hakijoista): numerot
1,2,4,7,8,15 ja 20.
Haastatteluihin kutsuminen tehtiin seuraavien kriteerien mukaan:
kuinka hyvin hakija täytti perhetyöntekijän viran vaatimukset ja
hakuilmoituksessa ilmoittamamme odotukset hakijalta. Lisäksi
arvioimme, kuinka hyvin hakija oli osannut laatia vapaan
esseemuotoinen hakemuksen, jossa hän pohti omia
mahdollisuuksiaan vastata tehtävän vaatimuksiin ja niihin odotuksiin,
joita Laurinkodin perhetyöntekijältä odotamme.
Haastattelut toteutetaan torstaina 3. ja perjantaina 4. lokakuuta 2013
Laurinkodissa. Haastatteluryhmään kuuluvat yhteisen
seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi, Laurinkodin johtaja Reija
Lindh ja Laurinkodin ohjaaja Kaisa Kivikoski.
Haastattelujen jälkeen lähetetään kahdesta kolmeen hakijaa neljän
tunnin mittaiseen soveltuvuustestiin, jonka suorittaa maanantaina
7.10.2013 psykologi Henry Honkanen Arena Nova Oy:stä.
Honkanen esittelee sekä kirjallisesti että suullisesti henkilöarvioinnit
hakijoista keskiviikkona 9.10.2013 klo 15 alkavassa
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palautetilaisuudessa, johon osallistuu yhteisen seurakuntatyön
johtokunnan puheenjohtaja Paula Lehmuskallio, yhteisen
seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi, Laurinkodin johtaja Reija
Lindh ja Laurinkodin ohjaaja Kaisa Kivikoski.
Psykologi Honkasen palautetilaisuuden jälkeen yhteisen
seurakuntatyön johtaja tekee esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle
perhetyöntekijän viran valinnasta ja tämä jaetaan kirjallisesti
kokouksessa.
Liite 7: Laurinkodin perhetyöntekijän hakuilmoitus
Liite 8: Kooste Laurinkodin perhetyöntekijän viran hakijoista
Yhteisen seurakuntatyön johtajan esitys
Esitys toimitetaan kirjallisena pöydälle ennen yhteisen
kirkkoneuvoston kokouksen alkua.
Käsittely

Kokouksessa asiaan jaettiin seuraava täydennys:
Haastatteluryhmä päätti yksimielisesti lähettää soveltuvuustesteihin
seuraavat hakijat: numerot 7, 8 ja 20. Psykologi Henry Honkanen
avasi 9.10. klo 15 pidetyssä kokouksessa sekä kirjallisesti että
suullisesti soveltuvuustestin tuloksia.
Psykologi Honkasen palautetilaisuuteen osallistunut valintaryhmä oli
yksimielinen siitä, että Laurinkodin perhetyöntekijän virkaan
esitetään sosionomi AMK Riitta Järvistä (nro 7.) ja hänen
mahdollisen kieltäytymisen varalla esitetään sosionomi AMK Riikka
Kaukovaltaa (nro 8). (PS)

Yhteisen seurakuntatyön johtajan esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto

Päätös

1.

valitsee Laurinkodin perhetyöntekijän virkaan 1.11.2013
alkaen sosionomi AMK Riitta Järvisen ja hänen
mahdollisen kieltäytymisen varalla sosionomi AMK Riikka
Kaukovallan

2.

vahvistaa, että Laurinkodin perhetyöntekijän palkkaus
määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan ja siitä
maksettava palkka on henkilön kokemuksen mukaan
2 368,99–2 724,33 euroa kuukaudessa.

Esitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja tilapalvelujen esittelyt
186 § Kiinteistö Oy Tikkurilan Autotalo, osakkeiden myynti
Vantaan seurakuntayhtymä omistaa Kiinteistö Oy Tikkurilan Autotalo
-nimisen liiketalon osakkeet nro 2647–2715 sekä 2716–3180, jotka
oikeuttavat pinta-alaltaan yhteensä 356 m2 suuruisten huoneistojen
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A 16 ja B 17 hallintaan osoitteessa Kielotie 4–6. Vantaan
seurakuntayhtymän omistus kiinteistöyhtiöstä on 10,77 %, ja
pääomistaja on Eläkekassa Verso 89,23 %:n omistusosuudellaan.
Osakkeet ovat olleet seurakuntayhtymän omistuksessa 31.3.1967
alkaen. Tila toimi aluksi seurakuntien taloustoimistona, ja tämän
jälkeen se on ollut vuokrauskäytössä. Tällä hetkellä tilassa toimii
yhdeksän vuokralaista, ja osakkeiden vuokratuotot ovat
50 150 euroa vuodessa sekä yhtiövastikekulut 17 942 euroa
vuodessa. Yhtiö on teettänyt kiinteistöstä kunnossapitosuunnitelman, jossa seuraavien 10 vuoden korjauskustannuksiksi on arvioitu
noin 1,9 miljoonaa euroa.
Kiinteistöyhtiö on jo pitkään neuvotellut Vantaan kaupungin kanssa
asemakaavan muutoksesta kyseiselle tontille sekä naapurustossa
olevalle kahdelle muulle tontille. Neuvottelut ovat johtaneet siihen,
että mainitulle tontille, jossa nyt tällä hetkellä on rakennusoikeutta
3 305 k-m² kaavamerkinnällä AL (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue), ollaan osoittamassa noin 10 000 k-m²:n
kerrostalorakennusoikeutta (AK). Tässä tapauksessa nykyinen
liiketalo purettaisiin. Kiinteistöyhtiölle tulisi kaavamuutoksesta
kuluina maankäyttömaksu 1 545 018 euroa. Tämän lisäksi
kiinteistöyhtiön maksettavaksi tulee tontin mahdolliset ylimääräiset
puhdistamiskulut, jotka on arvioitu noin 100 000–150 000 euron
suuruisiksi. Seurakuntayhtymän osuus näistä kustannuksista olisi
näin ollen noin 180 000 euroa. Nykyiset vuokralaiset ovat tietoisia
asemakaavamuutosprosessista ja liiketalon purkamisesta, ja
vuokrasopimukset ovat päätettävissä 3 kuukauden irtisanomisajalla.
Kiinteistöyhtiön hallitus on kilpailuttanut mahdollisen tulevan
rakennusoikeuden, ja on neuvottelemassa sopimusta parhaan
tarjouksen antaneen rakennusyhtiön kanssa. Neuvottelut ovat
luottamukselliset, joten sopimusluonnos on salainen
(sopimusluonnos on nähtävänä kokouksessa). Käynnissä olevan
kaavoitusprosessin viivästyessä tämä vaihtoehtoinen kauppa tulee
siirtymään arviolta vuoteen 2015.
Eläkekassa Verson kanssa on käyty neuvotteluja Vantaan
seurakuntayhtymän osakkeiden ostamisesta heti tehtävällä
kaupalla. Eläkekassa Verso on jättänyt 4.9.2013 osakkeiden
ostamisesta 530 000 euron suuruisen kirjallisen tarjouksen, ja
tarjouksen voimassaoloaikaa on jatkettu kirjallisesti 22.11.2013
saakka siten, että osakkeiden hallinta ja vastuut uudelle omistajalle
siirtyisivät 1.12.2013. Edellä mainituista osakkeista on pyydetty
ulkopuolinen puolueeton arvio, joka on nähtävänä kokouksessa.
Puolueettoman tahon laatiman arviolausunnon mukaan on
perusteltua hyväksyä Eläkekassa Verson jättämä tarjous
osakkeiden ostamisesta, jolloin kauppa on mahdollista tehdä
vuoden 2013 aikana. (ST)
Kiinteistöjohtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1.

myydä osakkeet 2647–2715 ja 2716–3180, jotka
oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Tikkurilan
Autotalossa sijaitsevia huoneistoja A 16 ja B 17,
Eläkekassa Versolle hintaan 530 000 euroa

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto
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2.

valtuuttaa kiinteistökehitysjohtaja Olavi Jaskaran
hoitamaan edellä mainittujen osakkeiden myynnin

3.

valtuuttaa kiinteistökehitysjohtaja Olavi Jaskaran
allekirjoittamaan myyntiin liittyvät asiakirjat

4.

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Esitys hyväksyttiin.

Laki- ja asiantuntijapalvelujen esittelyt
187 § Luvan hakeminen Tikkurilan seurakunnan avustavan IX seurakuntapastorin
viran täyttämiseksi 1.1.–31.12.2014
Tikkurilan seurakuntaneuvosto 18.9.2013 § 104
Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan
27.11.2001/76 § perustaa avustavan seurakuntapastorin viran
1.5.2002 alkaen Hakunilan, Hämeenkylän, Korson, Rekolan,
Tikkurilan ja Vantaankosken seurakuntiin sekä Vanda svenska
församlingiin.
Niiden täyttämisestä on päätetty Yhteisessä kirkkovaltuustossa
27.11.2001/76 § seuraavasti:
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee pöytäkirjaan, että seurakuntaneuvoston tulee esittää etukäteen Yhteiselle kirkkoneuvostolle
selvitys tilapäisestä virantäytöstä aiheutuvien menojen kattamisesta
seurakunnan talousarviosta. Mikäli seurakunnalla tällaisia säästöjä
kertyy, Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää seurakunnalle luvan
pyytää virkamääräystä tuomiokapitulilta.
Sille seurakunnalle, jonka kirkkoherra toimii Yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajana, on seurakuntayhtymän yhteinen
hallinto osoittanut 50 %:n korvauksen yhden seurakuntapastorin
viran vuosittaisista palkkamenoista. Helsingin hiippakunnan
tuomiokapitulin päätöksellä kirkkoherra Janne Silvast toimii Yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajana vuosina 2013 ja 2014.
Pastori Toni Fagerholm on hakenut osittaista, 20 %:n virkavapaata
seurakuntapastorin virastaan vuoden 2014 loppuun saakka.
Seurakuntapastorin palkkamenoista saatavan 50 %:n korvauksen ja
pastori Toni Fagerholmin osittainen, 20 %:n virkavapaan johdosta
Tikkurilan seurakunnalla on mahdollisuus täyttää IX seurakuntapastorin virka vuoden 2014 alusta elokuun puoleen väliin saakka.
Mikäli vuoden 2014 alkujakson taloustilanne antaa myöten, viran
täyttämistä on perusteltua jatkaa vuoden 2014 loppuun saakka.
Tikkurilan seurakunta on täyttänyt avustavan pastorin viran koko
vuoden tai osittain viimeisten vuosien ajan. Erityistä painetta IX
seurakuntapastorin viran täyttämiselle tuo II kappalaisen viran
täyttämättä jättäminen 12.8.2013 alkaen 31.12.2014 saakka.

Pöytäkirja
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Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää lupaa IX seurakuntapastorin viran täyttämiseen siten, että virka täytetään aluksi
aikavälille 1.1. - 17.8.2014. Mikäli kevätkaudella 2014 Tikkurilan
seurakunnan taloustilannearvio antaa myöten, viran täyttämistä
voidaan jatkaa korkeintaan 31.12.2014 saakka ilman toista
täyttölupamenettelyä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 9.10.2013
Seurakuntaneuvoston päätöksen esittelytekstissä on selvitys
tilapäisestä virantäytöstä aiheutuvien menojen kattamisesta.
Selvityksen mukaan pastori Toni Fagerholm on hakenut osittaista 20
%:n virkavapaata seurakuntapastorin virastaan vuoden 2014
loppuun saakka. Seurakuntapastorin palkkamenoista saatavan 50
%:n korvauksen ja pastori Toni Fagerholmin osittaisen 20 %:n
virkavapaan johdosta Tikkurilan seurakunnalla on mahdollisuus
täyttää IX seurakunta-pastorin virka vuoden 2014 alusta elokuun
puoleen väliin saakka. Mikäli vuoden 2014 alkujakson taloustilanne
antaa myöten, viran täyttämistä on perusteltua jatkaa vuoden 2014
loppuun saakka.
Selvityksen mukaan erityistä painetta IX seurakuntapastorin viran
täyttämiselle tuo II kappalaisen viran täyttämättä jättäminen
12.8.2013 alkaen 31.12.2014 sakka. Eläköitymissuunnitelmaan on
vuoden 2014 kohdalle merkitty, että toinen eläkkeelle siirtyvien
kappalaisten viroista jätetään täyttämättä. (AO/AS)
Lakimiehen esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää luvan Tikkurilan
seurakunnan IX seurakuntapastorin viran täyttämiseen siten, että
virka täytetään aluksi aikavälille 1.1. - 17.8.2014. Mikäli
kevätkaudella 2014 Tikkurilan seurakunnan taloustilannearvio antaa
myöten, viran täyttämistä voidaan jatkaa korkeintaan 31.12.2014
saakka ilman toista täyttölupamenettelyä.

Käsittely

Puheenjohtaja Janne Silvast jääväsi itsenä tämän asian käsittelyn
ajaksi kello 19.30–19.31. Varapuheenjohtaja Matti Sollamo johti
puhetta tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Markku Weckman poistui kello 19.31
Liisa Virta poistui kello 19.41.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Kokouksen puolesta
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JANNE SILVAST
Janne Silvast
puheenjohtaja
165 – 171 §, 173 – 176 §,
178 – 186 §
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ANITA SAVIOJA
Anita Savioja
sihteeri

MATTI SOLLAMO
Matti Sollamo
puheenjohtaja
172 §, 177 §, 187 §

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 16. päivänä lokakuuta 2013
HANNA MUSTONEN
Hanna Mustonen

REETTA LESKINEN
Reetta Leskinen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 23.10.–21.11.2013 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 22. päivänä marraskuuta 2013

Anita Savioja
yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri

Pöytäkirja
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Vantaan seurakuntayhtymä
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

9.10.2013
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:

165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 184

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:

175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187

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: 149

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:

175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187

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)

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto
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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: 150
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
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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.

