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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

35 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

36 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Jan-Erik Eklöf ja
Seppo Kalliokoski.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku J. Jääskeläinen ja Markku
Nieminen.

37 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 31.3.2015 klo 12.00
Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa, Unikkotie 5,
Tikkurila.

Päätös

Esityksen mukaan.

38 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Silvast esitti, että pöydälle jaetut 39 §:ään liittyvä
talouskatsaus, 40 §:ään liittyvä liite 4, 41 §:ään liittyvä liite 5,
42 §:ään liittyvä liite 6, 49 §:ään liittyvä liite 7, lisäesityslistat, joissa
on 47 § ja 48 § liitteineen sekä 46 §:n liitteeseen 8 liittyvä korjattu
sivu 12 otetaan käsittelyn pohjaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa tehdyillä lisäyksillä.

39 §
Esitys

Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoituksia
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi
1. Kirkkohallituksen täysistunnon päätös Kirkkohallituksen
asettaman Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan jäsenen
valinnasta
Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 20.1.2015/8 §
päättänyt valita Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan varsinaiseksi
jäseneksi yhtymän johtaja Juha Tuohimäen 1.1.2015–31.5.2016.
Juha Tuohimäki kertoo kokouksessa ajankohtaisia tietoja Kipasta.
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2. Avustusanomus Inkerin kirkolle
Inkerin kirkon Kazanin seurakunnassa on käynnissä kirkon
rakennustyö. Kazanin kirkon projektisihteeri Sakari Pinola on
lähettänyt seurakuntayhtymälle avustusanomuksen kirkon
rakennustyöhön. Kirkon rakentaminen on aloitettu kolme vuotta
sitten ja tavoitteena on, että kirkko valmistuu tämän vuoden loppuun
mennessä. Rakennustyön kustannusarvio on 750 000 euroa, ja
rahoituksesta puuttuu vielä noin 210 000 euroa.
Vantaan seurakuntayhtymässä on 1.1.2005 voimaan tullut ohje
(14.6.2004) ystävyysseurakunnille annettavien investointiavustusten
jakoperusteista. Ohjeen mukaan avustuksia myönnetään Vantaan
seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien virallisten
ystävyysseurakuntien investointikohteisiin. Esityksen avustuksen
myöntämiseksi tekee Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvan
seurakunnan seurakuntaneuvosto. Esityksen valmistelee yhteisen
seurakuntatyön johtokunta. Inkerin kirkon Kazanin seurakunta ei ole
Vantaan seurakuntayhtymän ja sen minkään seurakunnan virallinen
ystävyysseurakunta. Muihin investointiavustuksiin Vantaan
seurakuntayhtymän vuoden 2015 talousarviossa ei ole myönnetty
määrärahoja.
3. Vantaan NMKY ry:n selvitys avustusten käytöstä
Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
4. Kiinteistö Oy Bethanian tilinpäätös vuodelta 2014 / vuokraustoiminta 2014
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 2014 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 793 077 (775 062 euroa vuonna 2013),
niihin kohdistuneiden menojen ollessa 353 623 euroa. Kirjanpidon
mukaiset nettotuotot olivat siis 439 455 euroa (420 399 euroa vuonna 2013). Lisäksi Vantaan seurakuntayhtymä sai yhtiön suorittamina
maanvuokratuloina 191 107 euroa.
Hautainhoitorahasto puolestaan sai kolmesta yhtiössä sijaitsevasta
liikehuoneistostaan vuokratuloja yhteensä 95 853 euroa (93 747 euroa vuonna 2013) niihin kohdistuneiden menojen ollessa 50 390 euroa (vastikkeet). Kirjanpidon mukaiset nettotuotot ilman hallintokuluja olivat siis 45 463 euroa (43 357 euroa vuonna 2013).
Yhtiön tulos osoittaa voittoa 39 928,76 euroa.
Tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 sekä tilintarkastuskertomus ovat
nähtävänä kokouksessa.
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5. Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25:n tilinpäätös vuodelta 2014
/ vuokraustoiminta 2014
Seurakuntayhtymä omistaa yhtiössä 25 asuinhuoneistoa.
Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2014 (verrattuna v. 2013) perityt
vastikkeet ja muut huoltomaksut ovat:
2013

2014

Tulot

262 358

270 902

Menot

143 839

142 107

Netto

118 519

128 796

Tilinpäätöksen mukainen nettotuotto oli siis 128 796 euroa. Tuotto
sijoitetulle pääomalle (1,53 miljoonaa euroa) oli siten 7,75 %.
Lisäksi yhtymä sai tontista vuokratuloja yhtiöltä 37 727 euroa.
Tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 sekä tilintarkastuskertomus ovat
nähtävänä kokouksessa.
6. Kiinteistö Oy Koivukylän Puistotie 25:n tilinpäätös vuodelta
2014 / vuokraustoiminta 2014
Seurakuntayhtymä omistaa yhtiössä 31 asuinhuoneistoa.
Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2014 (verrattuna v. 2013) perityt
vastikkeet ovat:

Hoitovastike ja
pääomavastike
Autopaikkavuokrat

2013

2014

139 912

119 910

3 630

3 600

143 542

123 510

1.1.2014 lainaa yhtiöllä oli 1 171 866,94 euroa.
Vuokratuloja Vantaan seurakuntayhtymä sai yhtiön asunnoista ja
autopaikoista 323 244 euroa.
Kun yhtymän menot olivat 177 924 euroa, oli tilinpäätöksen mukainen nettotuotto siten 145 320 euroa. Tuotto sijoitetulle pääomalle
(1,832 miljoonaa euroa) oli siten noin 7,93 %.
Tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 sekä tilintarkastuskertomus ovat
nähtävänä kokouksessa.
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7. Kirkkohallituksen päätös Vantaan seurakuntayhtymän Pyhän
Laurin kirkon korjaussuunnitelmasta
Kirkkohallituksen täysistunto on 24.2.2015/36 § käsitellyt Vantaan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä
2.12.2014/91 §, jolla yhteinen kirkkovaltuusto oli hyväksynyt Pyhän
Laurin kirkon korjauksen hankesuunnitelman.
Kirkkohallitus on vahvistanut yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen.
Kirkkohallitus edellyttää, että seurakunta kehittää hanketta
yhteistyössä Museoviraston kanssa sekä varaa tälle mahdollisuuden
osallistua suunnittelun ja työmaan seurantaan.
8. Yhteisen kirkkoneuvoston seminaari
Yhteisen kirkkoneuvoston seminaari pidetään 11.–12.6.2015
Kuopiossa. Juha Tuohimäki esittelee seminaaria tarkemmin
kokouksessa. Matkalippujen takia sitovat ilmoittautumiset pyydetään
ilmoittamaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 25.3.2015.
9. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten osallistuminen
Kirkkopäiville
Kirkkopäivät järjestetään 22.–24.5.2015 Kouvolassa.
10. Talouskatsaus
11. Johtokuntien pöytäkirjat
- kiinteistöjohtokunta 1/2015
- yhteisen seurakuntatyön johtokunta 1/2015
Liite 1: Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 1/2015
Liite 2: Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan pöytäkirja 1/2015
12. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja
viranhaltijoiden päätöksiä
Liite 3: Päätökset
13. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
1/2015
Tarkennus kirkkokäsikirjan ohjeisiin tuhkakeskiviikon messusta
2/2015
Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2014
3/2015
Salassa pidettävät tiedot ja sähköposti
4/2015
Yhdenvertaisuuslainsäädäntö uudistui
5/2015
Tilastolomakkeiden a7−a9 lähettäminen Kirkkohallitukseen
tilastovuodelta 2014
6/2015
Väestörekisterikeskus tiedottaa painotuotteiden tilaamisesta
7/2015
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Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lapsen henkeen ja
terveyteen kohdistuvien tekojen osalta
8/2015
Kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset pro ecclesia -mitalin ja
ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2015
Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://evl.fi/yleiskirjeet
14. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A2/2015
1. Kirkon työmarkkinalaitoksen koulutustilaisuuksia vuonna 2015
2. Muutoksia luottamusmieskursseihin
A3/2015
Uusi yhdenvertaisuuslaki ja siihen liittyviä muita lakimuutoksia
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet ovat luettavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa http://evl.fi/kit
Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyt yhteiselle kirkkovaltuustolle (Asiat 40–47)
40 §

Lipstikan asemakaava-alue, tontin 92-72-212- 1 vuokraaminen Asunto Oy Vantaan
Salvialle
Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät omistavat Lipstikan
asemakaava-alueella sijaitsevan tontin, kiinteistötunnus
92-72-212-1, jonka rakennusoikeus on yhteensä 4 200 k-m². Tontti
on varattu asuinkerrostalorakentamiseen, ja sillä on
asemakaavamerkintä AK. Alueen omistusosuus jakautuu siten, että
Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 64,11 % ja Helsingin
seurakuntayhtymän osuus 35,89 %.
Vuokraus perustuu yhteisen kirkkovaltuuston 4.3.2014/8 §
hyväksymään esisopimukseen alueen tonttien vuokraamisesta
Lemminkäinen Talo Oy:n osoittamille yhtiöille. Esisopimuksen
perustana oli avoin tontinvuokrauskilpailu, jonka lähtökohtana olivat
yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 3.12.2013/83 §
hyväksymät Lipstikan asemakaava-alueen AK-kortteleiden
vuokrausperiaatteet. Tontit vuokrataan 50 vuodeksi lähtövuokratasolla 17,50 e/k-m² hintatasossa joulukuu 2013. Tontin
alkuvuokraksi muodostuu näin ollen 73 500 euroa.
Asemakaava tuli voimaan tammikuussa 2015. Lemminkäinen Talo
Oy:n kanssa on sovittu, että vuokra-aika alkaa 2.1.2015, ja vuokra
erääntyy vuosittain kesäkuun lopussa. Tarjoaja on maksanut
vuokraoikeusmaksun ensimmäisen erän. Toinen erä erääntyy, kun
Elmontie valmistuu ja tontti on kytkettävissä kunnallistekniikkaan.
Vantaan kaupungin ennakkotietojen mukaan tämä tapahtunee
arviolta kuukauden kuluessa.
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Kirkkolain 14:4,2 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. (OJ/ST)
Liite 4: Maanvuokrasopimusluonnos liitteineen
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se päättää
1. vuokrata Lipstikan asemakaava-alueella sijaitsevan tontin
kiinteistötunnus 92-72-212-1 Asunto Oy Vantaan Salvialle
2.1.2015 alkaen
2. todeta, että vuokrasopimus on 50 vuoden pituinen, ja
perusvuosivuokra sopimuksen alkaessa 73 500 euroa
3. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään
lopullisen maanvuokrasopimuksen ja allekirjoittamaan sen
Vantaan seurakuntayhtymän puolesta
4. todeta, että päätös edellyttää, että myös Helsingin
seurakuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen tontin
vuokraamisesta
5. alistaa vuokrauspäätöksen Helsingin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi

Päätös
41 §

Esityksen mukaan.

Lipstikan asemakaava-alue, tontin 92-72-217- 1 vuokraaminen Rakennusliike Lapti
Oy:lle
Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät omistavat Lipstikan
asemakaava-alueella sijaitsevan tontin, kiinteistötunnus 92-72-2171, jonka rakennusoikeus on yhteensä 3 200 k-m². Tontti on varattu
asuinkerrostalorakentamiseen, ja sillä on asemakaavamerkintä AK.
Alueen omistusosuus jakautuu siten, että Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 64,11 % ja Helsingin seurakuntayhtymän osuus
35,89 %.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2013/83 §
Lipstikan asemakaava-alueen AK-kortteleiden vuokrausperiaatteet.
Vuotuiseksi lähtövuokratasoksi määriteltiin 17,50 e/k-m²
hintatasossa joulukuu 2013, joten tontin alkuvuokraksi muodostuu
56 000 euroa.
Korttelin luovuttamisesta järjestettiin tontin vuokrauskilpailu.
Tarjouspyyntöasiakirjat olivat vapaasti noudettavissa Vantaan
seurakuntayhtymän kotisivuilta www.vantaanseurakunnat.fi, ja
lisäksi kilpailusta ilmoitettiin seurakuntayhtymien kanssa
yhteistyössä toimiville rakennusyrityksille sekä kaikille, jotka ovat
olleet kiinnostuneita asuntorakentamisesta seurakuntien maaalueille. Tarjouksen alueen vuokraamisesta jätti määräaikaan
5.12.2014 mennessä kaksi rakennusyritystä. Tarjouskilpailuaineisto
ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa.
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Korkeimman tarjouksen vuokraoikeusmaksusta teki Lapti Oy,
tarjous oli suuruudeltaan 429 000 euroa. Alueelle suunnitellaan
toteutettavaksi noin 60 asuntoa, ja toteutustapa on todennäköisesti
omistusasuntotuotanto.
Tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti kilpailun voittaneen yrityksen
kanssa laaditaan varaussopimus siten, että yritys suorittaa
varausmaksuna 30 % vuokraoikeusmaksusta ennen yhteisten
kirkkovaltuustojen käsittelyä. Varausmaksun suuruus on 128 700
euroa, josta Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 82 509,57
euroa. Jos vuokrasopimusta ei synny seurakuntayhtymien
päätöksenteosta johtuvista syistä, varausmaksu palautetaan.
Kirkkolain 14:4,2 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. (OJ/ST)
Liite 5: Varaussopimus- ja maanvuokrasopimusluonnos liitteineen
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan varaussopimuksen koskien tontin
kiinteistötunnus 92-72-217-1 vuokraamista
2. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen allekirjoittamaan
varaussopimuksen Vantaan seurakuntayhtymän puolesta
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
a) vuokrata Rakennusliike Lapti Oy:lle Lipstikan asemakaavaalueella sijaitsevan tontin kiinteistötunnus 92-72-217-1
perustettavan yhtiön lukuun 5.12.2014 päivätyn tarjouksen ja
maanvuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti 50
vuoden vuokra-ajaksi aloitusvuosivuokralla 56 000 euroa
b) valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään
lopullisen maanvuokrasopimuksen ja allekirjoittamaan sen
Vantaan seurakuntayhtymän puolesta
c) todeta, että Rakennusliike Lapti Oy maksaa
vuokraoikeusmaksuna seurakuntayhtymille yhteensä
429 000 euroa
d) todeta, että päätös edellyttää, että myös Helsingin
seurakuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen tontin
vuokraamisesta
e) alistaa vuokrauspäätöksen Helsingin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös
42 §

Esityksen mukaan.

Päiväkummun tontin vuokraus
Vantaan seurakuntayhtymä omistaa Vantaan Päiväkummun
kaupunginosassa osoitteessa Tuovintie 39 sijaitsevan 2060 m2
suuruisen tontin, kiinteistötunnus 92-75-79-1, jolla on
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rakennusoikeutta 500 k-m2. Tontilta on viime vuonna purettu
Päiväkummun seurakuntatalo, minkä jälkeen on kartoitettu tontin
kehittämis- ja käyttömahdollisuuksia. Tässä yhteydessä on kuultu
myös alueen omakotiyhdistystä sekä kaavoitusviranomaisia.
Omakotiyhdistyksen taholta tontille on toivottu esimerkiksi
päiväkotitoimintaa. Myös kaupungin varhaiskasvatuksen mukaan
alueella on tarvetta päiväkodille. Edellä mainitun johdosta on käyty
keskusteluja alan toimijoiden kanssa, ja tontin vuokrauksesta
päiväkotitoimintaan on järjestetty pienimuotoinen kilpailu.
Tarjouskilpailu järjestettiin oletetulla 600 k-m2 rakennusoikeuden
määrällä. Korkeimman vuokratarjouksen, vuosivuokra 11 590 euroa,
jätti Suomen Hoivatilat Oy.
Tontin käyttö päiväkotina edellyttää kaavamuutosta, jossa
asemakaavamerkintä YK muutetaan päiväkotirakentamisen
sallivaksi. Mikäli kaavamuutos toteutuu, esisopimuksen pohjalta on
tarkoitus tehdä 50 vuoden pituinen maanvuokrasopimus tarjouksen
mukaisella perusvuokralla, tarkistettuna tontin lopullisella
rakennusoikeuden määrällä.
Ennen kaavamuutosta vuokralaisen kanssa on tarkoitus laatia
esisopimus, jonka mukaan sopijaosapuolet sitoutuvat
asemakaavamuutosprosessin käynnistämiseen ja tontin
vuokraamiseen kaavamuutoksen vahvistuttua. Vuokranmaksuvelvoite alkaa 1.7.2015 riippumatta siitä, onko asemakaava vielä
vahvistunut.
Kirkkolain 14:4,2 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2015/8 § ja
päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle Suomen Hoivatilojen
tarjouksen hyväksymistä ja tontin vuokraamista.
Tarjouskilpailuaineisto ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä
kokouksessa. (OJ/ST)
Liite 6: Maanvuokrasopimuksen esisopimus ja maanvuokrasopimuksen luonnos
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Päiväkummun tontin vuokrausta koskevan
esisopimuksen liitteineen
2. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen allekirjoittamaan
esisopimuksen sen jälkeen kun yhteinen kirkkovaltuusto on
tehnyt vuokrauspäätöksen
3. yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
a) vuokrata Suomen Hoivatilat Oy:lle Päiväkummun tontin
päiväkotirakentamista varten 13.2.2015 päivätyn
tarjouksen, esisopimuksen ja maanvuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti 50 vuoden vuokra-ajalle
alkuvuokraan 11 590 euroa
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b) todeta, että tontin vuosivuokra määräytyy 600 k-m²:n
rakennusoikeudesta siten, että vuokran suuruus
tarkistetaan asemakaavamuutoksen valmistuttua
lopullisen rakennusoikeuden määrää vastaavaksi
c) alistaa vuokrauspäätöksen Helsingin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi
d) valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään
lopullisen maanvuokrasopimuksen ja allekirjoittamaan
sen.
Päätös
43 §

Esityksen mukaan.

Talousarviomuutos, jolla myönnetään vuoden 2014 käyttötalouden jäämien
suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, yhteiselle viestinnälle, yhteisen
seurakuntatyön palveluille, Laurinkodille sekä yhteisille painopisteprojekteille ja
ruoka-avustuksiin
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa mainitaan, että edelliseltä
vuodelta syntyvät käyttötalouden yli- ja alijäämät siirretään tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2015 talousarvioon, jossa ne joko lisäävät tai
vähentävät seurakunnan tai muun toimintayksikön nettomäärärahaa.
Menettely rajoittuu toiseen pääluokkaan eli seurakuntiin sekä kolmanteen pääluokkaan eli yhteiseen viestintään, yhteisen seurakuntatyön palveluihin ja Laurinkotiin. Menettely koskee seurakuntien sopeuttamis- ja kehittämisrahaa sekä yhteisiä painopisteprojekteja.
Menettelyä esitetään sovellettavaksi myös ruoka-avustusten avustusmäärärahaan.
Siirtyvät erät on otettava huomioon tehtäessä lopullisia määrärahojen käyttösuunnitelmia kuluvalle vuodelle. Siirtyvien erien ollessa
suuria on valtuustolle annettava selvitys siitä, miten seurakunta tai
muu yksikkö aikoo tilanteessa menetellä.
Alla olevassa taulukossa on ensin vuoden 2014 alkuperäinen nettokehys. Sen jälkeen toteutunut nettomeno ja näiden lukujen erotus.
Tähän summaan on lisätty tai vähennetty vuodelta 2013 siirretyt jäämät ja muut määrärahamuutokset, ja viimeisessä sarakkeessa on
vuoden 2014 jäämä.
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Seurakunnat ja eräät seurakuntatyön yksiköt

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

nettokehys
3 870 141
2 925 171
2 152 413
825 471
1 982 117
1 627 288
1 568 243

toteutuma
nettomeno
3 932 568
2 920 390
2 228 535
858 292
1 949 766
1 543 363
1 565 649

erotus
-62 427
4 781
-76 122
-32 821
32 351
83 925
2 594

1 540 440
2 256 210
12 870

1 564 597
2 264 288
-1 511

-24 157
-8 078
14 381

edellisen vuoden Vuoden 2014
jäämä*
jäämä
578 369
515 942
-237 524
-232 743
432 812
356 690
3 099
-29 722
144 137
176 488
176 119
260 044
96 828
99 422
35 321
306 043
135 904

11 164
297 965
150 285

* 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 2015 talousarvion käyttötalousosaan.
Projektimäärärahat
Talousarviossa on ollut viime vuosina erillisiä projektimäärärahoja
(nk. painopisteprojektit) strategisesti tärkeiden toiminnallisten tavoitteiden tukemiseksi. Vuoden 2014 talousarviossa olleista painopisteprojekteista osa jatkuu vuonna 2015. Tämän vuoksi esitetään osalle
projekteista vuodelle 2015 lisämäärärahana vastaava määrä kuin tilinpäätöksessä 2014 on osoitettu määrärahaa jääneen käyttämättä
vuonna 2014.
Lisämäärärahaesitys vuodelle 2015:
Suurella sydämellä
Monikulttuurisuustyön tukihanke
Jäsen 360
Korso, jäsenyyden tukihanke

9 800
2 600
17 100
7 200

Yhteensä

36 700

Ruoka-avun avustusmääräraha
Yhteisissä avustuksissa on vuosittain ollut 89 100 euron avustusmääräraha käytettävä Ruoka-apu ry:n avustamiseen. Ruoka-apu ry
on lopettanut toimintansa ja vastaavaa apua on vuoden 2014 aikana
ohjattu seurakuntien ja mm. Vahti ry:n kautta ruoka-apua tarvitseville. Vantaan kaupungin, seurakuntayhtymän ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä haettava ESR-rahoitus ruoka-aputoiminnan
organisoimiseksi (Yhteinen pöytä -projekti) ei ole vielä varmistunut.
Määrärahaa tarvitaan seurakuntien ruoka-aputoiminnan tukemiseen
vuoden 2015 aikana ennen Yhteinen pöytä -projektinkäynnistymistä.
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Tämän vuoksi vuodelle 2015 esitetään lisämäärärahana ruoka-aputoiminnan avustuksiin vastaava määrä kuin tilinpäätöksessä 2014 on
määrärahaa osoitettu jääneen käyttämättä.
Lisämäärärahaesitys vuodelle 2015:
Ruoka-apuavustukset

60 000

Määrärahamuutokset lisäävät seurakuntayhtymän vuoden 2015 rahoitustarvetta yhteensä 1 702 235 eurolla. Kokonaistaloudellisesti
katsottuna päätöksellä ei ole rahoitustarvetta lisäävää vaikutusta,
koska jäämäsumma säästyi vuodelta 2014.
Taloustoimisto tekee määrärahasiirrot kirjanpitojärjestelmään kokonaissummina seurakuntien osalta seurakuntaneuvostojen tehtäväalueille ja yhteisen seurakuntatyön osalta yhteisen seurakuntatyön
hallintotehtäväalueelle. Kukin seurakunta ja yhteisten palveluiden
yksikkö päättää lisämäärärahan tarkemmasta kohdennuksesta omille tehtäväalueilleen. (JV)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää tehdä vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan seuraavat määrärahamuutokset. Näillä muutoksilla myönnetään vuoden
2014 käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, yhteiselle viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille,
Laurinkodille sekä yhteisille painopisteprojekteille ja ruoka-avustuksiin.
Jäämät:
Hakunilan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Korson seurakunta
Rekolan seurakunta
Tikkurilan seurakunta
Vanda svenska församling
Vantaankosken seurakunta
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä
Yhteinen seurakuntatyö
Laurinkoti
Yhteensä

176 488
99 422
356 690
260 044
515 942
-29 722
-232 743
11 164
297 965
150 285
1 605 535

Painopisteprojektien jäämät:

Päätös

Suurella sydämellä
Monikulttuurisuustyön tukihanke
Jäsen 360
Korso, jäsenyyden tukihanke

9 800
2 600
17 100
7 200

Yhteensä

36 700

Avustusten jäämät:
Ruoka-apuavustukset

60 000

Esityksen mukaan.
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Talousarviomuutos, jolla myönnetään vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaisen
lomapalkkavarauksen muutoksen suuruiset lisämäärärahat seurakunnille,
yhteiselle viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille ja Laurinkodille
Vuoden 2014 tilinpäätöksessä lomapalkkavarauksen muutos on kirjattu aiemmasta kirjauskäytännöstä poiketen. Muutos on aiheuttanut
seurakunnille ja yksiköille tilinpäätöksen 2014 yhteydessä talousarviomenoa, joka yli- ja alijäämämenettelyssä on tarkoituksenmukaista
korjata jäämämenettelyyn kuuluvien seurakuntien ja yksiköiden vuoden 2015 talousarvioihin.
Vuoden 2013 tilinpäätöksen lomapalkkavarauksen muutos perustuu
puutteellisiin tietoihin, tästä johtuen vuoden 2014 tilinpäätökseen
täsmennetyt lomatiedot aiheuttavat suuren muutoksen ja ylimääräisen kulukirjauksen. Vuoden 2015 alusta on seurakuntayhtymän lomatilastointi siirtynyt KIPA:n järjestelmään. Tämän odotetaan parantavan oleellisesti seurakuntayhtymän lomapalkkojen jaksotusta.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa mainitaan, että edelliseltä
vuodelta syntyvät käyttötalouden yli- ja alijäämät siirretään tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2015 talousarvioon, jossa ne joko lisäävät tai
vähentävät seurakunnan tai muun toimintayksikön nettomäärärahaa.
Tämä ennakoimaton lomapalkkavarauksen muutos voidaan luokitella samaan kategoriaan kuin käyttötalouden yli- ja alijäämättely. Määrittely rajoittuu toiseen pääluokkaan eli seurakuntiin sekä kolmanteen pääluokkaan eli yhteiseen viestintään, yhteisen seurakuntatyön
palveluihin ja Laurinkotiin. Siirtyvät erät on otettava huomioon tehtäessä lopullisia määrärahojen käyttösuunnitelmia kuluvalle vuodelle.
Seurakunnat ja eräät seurakuntatyön palvelun yksiköt ja
Laurinkoti
Korson seurakunta
Vanda svenska församling
Hakunilan seurakunta
Rekolan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta

49 789,16 €
20 619,17 €
42 832,17 €
26 258,66 €
54 336,91 €

Paikalliseurakunnat yht

349 986,85 €

Viestintä
Yhteinen seurakuntatyö**
Laurinkoti
Yhteensä

11 454,84 €
61 538,42 €
7 518,17 €
430 498,28 €

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.
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Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään taulukon mukaisten jäämien
suuruisia määrärahamuutoksia vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan.
Määrärahamuutokset lisäävät seurakuntayhtymän vuoden 2015 rahoitustarvetta 430 498 eurolla. Kokonaistaloudellisesti katsottuna
päätös koskee eri vuosien välistä menojen jaksottamista.
Taloustoimisto tekee määrärahasiirrot kirjanpitojärjestelmään kokonaissummina yksiköittäin. (JV)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää tehdä vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan seuraavat määrärahamuutokset. Näillä muutoksilla myönnetään vuoden
2014 vuoden tilinpäätöksen mukaisen lomapalkkavarauksen muutoksen suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, yhteiselle viestinnälle
sekä yhteisen seurakuntatyön palveluille.
Lomapalkkavarauksen muutoksen suuruiset lisämäärärahat:
Hakunilan seurakunta
42 832
Hämeenkylän seurakunta
54 337
Korson seurakunta
49 789
Rekolan seurakunta
26 259
Tikkurilan seurakunta
94 186
Vanda svenska församling
20 619
Vantaankosken seurakunta
61 964
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä
11 455
Yhteinen seurakuntatyö
61 538
Laurinkoti
7 518
Yhteensä

Päätös
45 §

430 498

Esityksen mukaan.

Muutos vuoden 2015 talousarvioon herättäjäjuhlien valmisteluja varten
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 14.2.2012/9 § anoa HerättäjäYhdistys ry:ltä herättäjäjuhlien järjestämistä Vantaalle vuonna 2016.
Herättäjä-Yhdistys ry on keväällä 2012 myöntänyt vuoden 2016
herättäjäjuhlat Vantaalle.
Herättäjäjuhlien toteuttamista varten yhteinen kirkkovaltuusto
varautui myöntämään 100 000 euroa avustuksena HerättäjäYhdistys ry:lle juhlatalousarvioon ja 130 000 euroa Vantaan
seurakuntayhtymän panokseksi juhlien toteuttamiseen.
Juhlien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja on toimittanut oheisen
talousarvion. Sen mukaisesti ehdotetaan lisämäärärahaa
seurakuntayhtymän vuoden 2015 talousarvioon seuraavasti:
- juhlien vuonna 2015 tapahtuvaan ennakkovalmisteluihin
49 000 euroa
- avustuksena Herättäjä-Yhdistys ry:lle juhlatalousarvioon
10 000 euroa.
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Vuonna 2013 ja 2014 on herättäjäjuhlien 2016
ennakkovalmisteluihin käytetty yhteensä 3 000 euroa. Nyt
ennakkovalmisteluihin esitetään 49 000 euroa. Vuoden 2016
talousarvioon jää varattavaksi valmisteluihin 78 000 euroa ja
avustuksena Herättäjä-Yhdistys ry:lle 90 000 euroa. (JV)
Liite 7: Yhteenveto herättäjäjuhlien pitämisestä Vantaalla ja talousarvio 2015
herättäjäjuhlakuluista
Yhtymän johtajan esitys

Käsittely

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se päättää tehdä seuraavat muutokset vuoden 2015
talousarvioon:
1.

49 000 euron lisämääräraha herättäjuhlien 2016
ennakkovalmisteluihin Vantaan seurakuntayhtymässä.
Määrärahan käytöstä päättää herättäjäjuhlien
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

2.

10 000 euron lisämääräraha avustuksena HerättäjäYhdistys ry:lle juhlatalousarvioon yhteisen kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen.

Kokouksessa yhtymän johtaja muutti päätösesityksen kohtaa 2.
seuraavasti:
2.

Päätös
46 §

10 000 euron lisämääräraha avustuksena HerättäjäYhdistys ry:lle juhlatalousarvioon.

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa tehdyillä lisäyksillä.

Vantaan seurakuntien väestötilastot vuodelta 2014
Keskusrekisterin laatima Väestötilastot 2014 sisältää tietoja Vantaan
seurakuntien väestömuutoksista vuodelta 2014 ja sitä edeltäviltä
vuosilta vuodesta 2003 alkaen. Tämä mahdollistaa jäsenkehityksen
tarkastelun pitkällä aikavälillä, ja antaa suuntaa tulevien vuosien
kehityksen arviointiin.
Vuoden 2014 lopussa Vantaan seurakunnissa oli jäseniä 130 033.
Jäsenmäärä väheni 2 277 jäsenellä (1,7 %) vuoteen 2013
verrattuna. Lasku oli toiseksi suurin viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Kirkosta erosi 2 898 jäsentä. Suurin eropiikki osui marrasjoulukuun vaihteeseen, jolloin eduskunta käsitteli lakialoitetta tasaarvoisesta avioliittolaista. Uusia jäseniä liittyi 733, mikä on enemmän
kuin koskaan aikaisemmin.
Lapsia kastettiin 1 419. Kasteiden määrä laski 10,1 % edelliseen
vuoteen nähden (1 579). 54,4 % Vantaalla syntyneistä lapsista
kastettiin. Kuolleita oli 906.
Muuttoliikkeen aiheuttaman muuttotappion vuoksi jäsenmäärä laski
520 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Vantaan
asukasluku oli vuoden 2014 lopussa 210 738. Sen mukaan
laskettuna 61,7 % vantaalaisista kuului kirkkoon. Vuoden 2013
lopussa kirkkoon kuului 63,6 % vantaalaista, johon laskua oli 1,9 %.
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Suomenkielisistä seurakunnista suurin kirkkoonkuuluvuus oli
Hämeenkylän seurakunnassa (67,8 %) ja pienin Hakunilan
seurakunnassa (56,4 %). Kirkkoonkuuluvuuteen vaikuttaa mm. eikristittyjen maahanmuuton kohdistuminen eri alueille.
Seurakuntien jäsenet solmivat avioliittoja 791, joista kirkollisia
vihkimisiä oli 441 (56 %). Avioliittojen kirkollisia siunaamisia oli 33.
Kirkko oli mukana jäsentensä avioliiton solmimisessa, joko
vihkimisessä tai siunaamisessa, 60-prosenttisesti. Vuonna 2013
vastaava luku oli 61 %. (EL)
Liite 8: Väestötilastot 2014
Yhtymän johtajan esitys

Päätös
47 §

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1.

merkitä tiedoksi vuoden 2014 väestötilastot

2.

esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
merkitä tiedoksi vuoden 2014 väestötilastot.

Esityksen mukaan.

Ratkaisuvallan siirtäminen määräaikaisesti yhteisen seurakuntatyön palvelujen
tiimivastaaville
Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan kokous 9.3.2015 (kokous 1/2015, 5 §):

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2014/38 §
hyväksyä seurakuntayhtymän palvelukeskuksen johtosäännön.
Siihen on kirjattu 11 §:ään säädökset (11 säädöskohtaa)
Palvelukeskuksen johtavien viranhaltijoiden ratkaisuvallasta.
Johtosäännön hyväksymisen yhteydessä ennakoitiin se, että
yhteisen seurakuntatyön johtajan alaisuudessa toimiville
lähiesimiehille voidaan Palvelukeskuksen johtosäännön
hyväksymisen jälkeen delegoida viiden säädöskohdan kohdalla
yhteisen seurakuntatyön johtajalle kuuluvaa ratkaisuvaltaa.
Valmistelutekstissä asiaa oli yhteiselle kirkkovaltuustolle selvitetty
seuraavasti:
”Yhteisen seurakuntatyön johtosäännöt
Vantaan seurakuntayhtymässä on yhteisen kirkkovaltuuston
1.12.2009 hyväksymä yhteisen seurakuntatyön johtokunnan
johtosääntö ja yhteisen kirkkovaltuuston 22.9.2009 hyväksymä
yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosääntö. Näitä on tarkoitus
tarkistaa myöhemmin. Tarkistusta on kuitenkin jo ennakoitu
ottamalla palvelukeskuksen johtosäännön 11 §:ään mahdollisuus
ratkaisuvallan siirtämiseen yhteisen seurakuntatyön johtajan lisäksi
yhteisen seurakuntatyön palvelujen lähiesimiehille.”
Yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosäännössä on määritelty
yhteisen seurakuntatyön toiminnot, joita ovat
- yhteinen diakoniatyö (vammaistyö ja erityisdiakonia)
- yhteinen kasvatus- ja musiikkityö
- perheneuvontatyö
- sairaalasielunhoitotyö

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto

25.3.2015

kokous 2/2015
34–58 §
sivu 19 (40)

- yhteiskuntatyö
- Laurinkodin tuetut asumispalvelut.
Jokaisella toiminnolla on oma tiiminsä. Yhteisen seurakuntatyön
palveluiden lähiesimiehenä toimivat nykyisen johtosäännön mukaan
tiiminvastaavat.
Yhteisen seurakuntatyön palveluissa on valmisteilla
organisaatiouudistus, jonka johdosta yhteisen seurakuntatyön
palvelujen johtosääntöä on tarkistettava. Ennen tätä tarkistusta on
syytä toteuttaa lähiesimiesten ratkaisuvallan siirtoon liittyvät
säädökset.
Seurakuntayhtymän maksuliikenne ja palkkalaskenta ovat siirtyneet
1.1.2015 lukien Kirkon palvelukeskukseen (Kipa), minkä johdosta
olisi tarkoituksenmukaista antaa tiimien vastaaville päätösvaltaa
muutamissa henkilöstöhallintoon ja hankintoihin liittyvissä asioissa
jo nyt. Tämä helpottaisi päätösten kirjaamista ja hyväksymistä
Kipa:n järjestelmissä. Tiiminvastaavilla on jo nykyisen johtosäännön
mukaan oikeus hyväksyä työalansa laskut yhteisen seurakuntatyön
palveluiden johtokunnassa vuosittain määritellyissä rajoissa.
Koska organisaatiomuutos on vielä valmisteltava, tiimivastaavien
ratkaisuvaltaa koskeva päätös on tehtävä erillisenä. Se voitaisiin
tehdä tässä vaiheessa määräaikaisena.
Kun johtosäännön kokonaistarkistus tulee hyväksyttäväksi,
sisällytetään lähiesimiehille tehtävä ratkaisuvallan siirtoa koskeva
säännös siihen.
Kirkkolain 10:4,2 §:
Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä
kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai
johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia
säännössä mainittavia asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että
asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena.
Yhteisen seurakuntatyön johtaja ja tiimien vastaavat ovat syksyn
2014 aikana useaan kertaan käyneet vastaavien kokouksissa
yhdessä läpi yhteisen seurakuntatyön johtajalta vastaaville siirtyviä
tehtäviä. Valmista ratkaisuvallan siirtoesitystä käsiteltiin vastaavien
kokouksessa 4.3.2015 yhdessä lakimies, vs. yhtymän johtaja Anita
Saviojan kanssa. (AS,PS)
Yhteisen seurakuntatyön johtajan esitys:

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta esittää, että yhteinen
kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää:
1.siirtää yhteisen seurakuntatyön palveluiden tiiminvastaaville
ratkaisuvaltaa määräaikaisesti enintään vuoden 2016 loppuun
seuraavasti:
Tiimin vastaava tekee seuraavat ratkaisut:
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1. myöntää alaisuudessaan olevien viranhaltijoiden ja
työntekijöiden sairauslomat.
2. myöntää alaisuudessaan olevien enintään viiden
vuorokauden mittaiset vuosilomat.
3. päättää alaisuudessaan olevien yksittäisistä (1-3 päivää)
koulutuspäivistä sovittujen koulutusperiaatteiden
puitteissa.
4. päättää alaisensa henkilöstön oikeudesta käyttää omaa
autoa tai julkista liikennettä virkatehtävien hoitamiseksi
sovittujen ohjeistusten mukaisesti sekä antaa määräyksen
kotimaahan suuntautuvista virkamatkoista.
5. päättää vastuualueensa hankinnoista yhteisen
seurakuntatyön johtokunnan asettamissa rajoissa ja
palvelujen ostosta, jos hankinnan tai palvelun arvo on
enintään yhteisen seurakuntatyön johtokunnan kyseiselle
tiimin vastaavalle vahvistama määrä.
2. edellyttää, että tiimin vastaavat pitävät em. ratkaisuista
päätösluetteloa. Ote päätösluettelosta toimitetaan kohdan 3. osalta
yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle. Muista päätöksistä ote tai
muu ilmoitus toimitetaan yhteisen seurakuntatyön johtajalle. Otteet
toimitetaan seitsemän päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä.
3. päättää, että edellä mainitut muutokset sisällytetään
uudistettavana olevaan yhteisen seurakuntatyön palveluiden
johtosääntöön.
4. päättää, että uusi käytäntö tulee voimaan 1.6.2015 lukien
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

(AS/PS)
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2015
Yhtymän johtajan esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se päättää
1.

siirtää yhteisen seurakuntatyön palveluiden tiiminvastaaville
ratkaisuvaltaa määräaikaisesti enintään vuoden 2016
loppuun seuraavasti:
Tiimin vastaava tekee seuraavat ratkaisut:
1. myöntää alaisuudessaan olevien viranhaltijoiden ja
työntekijöiden sairauslomat.
2. myöntää alaisuudessaan olevien enintään viiden
vuorokauden mittaiset vuosilomat.
3. päättää alaisuudessaan olevien yksittäisistä (1-3 päivää)
koulutuspäivistä sovittujen koulutusperiaatteiden
puitteissa.
4. päättää alaisensa henkilöstön oikeudesta käyttää omaa
autoa tai julkista liikennettä virkatehtävien hoitamiseksi
sovittujen ohjeistusten mukaisesti sekä antaa määräyksen
kotimaahan suuntautuvista virkamatkoista.
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5. päättää vastuualueensa hankinnoista yhteisen
seurakuntatyön johtokunnan asettamissa rajoissa ja
palvelujen ostosta, jos hankinnan tai palvelun arvo on
enintään yhteisen seurakuntatyön johtokunnan kyseiselle
tiimin vastaavalle vahvistama määrä.

Päätös

2.

edellyttää, että tiimin vastaavat pitävät em. ratkaisuista
päätösluetteloa. Ote päätösluettelosta toimitetaan kohdan 3.
osalta yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle. Muista
päätöksistä ote tai muu ilmoitus toimitetaan yhteisen
seurakuntatyön johtajalle. Otteet toimitetaan seitsemän
päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä.

3.

päättää, että edellä mainitut muutokset sisällytetään
uudistettavana olevaan yhteisen seurakuntatyön palveluiden
johtosääntöön.

4.

päättää, että uusi käytäntö tulee voimaan 1.6.2015 lukien.

Esityksen mukaan.

Henkilöstö- ja yleishallintopalvelujen esittelyt
48 §

Kirkkoherra Pirkko Yrjölän peruspalkan tarkistaminen määräajaksi
Yhteinen kirkkoneuvosto on 21.4.2010/79 § hyväksynyt periaatteet
määräaikaisen peruspalkan osan maksamiselle. Määräaikaisen
peruspalkan osan maksamista koskevat päätökset tekee esimiehen
esityksestä palkka-asiamies kuitenkin niin, että päällikkövirkojen
osalta päätökset tekee yhtymän johtaja. Ohjeistuksessa ei ole
määräystä toimielimestä, joka päättää kirkkoherralle maksettavasta
lisästä. Kirkkoherrojen palkkauksesta päätetään ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa koskevan
virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Ohjeistuksen mukaan HeHu-ydinryhmän jäsenyydestä maksetaan
määräaikaista peruspalkan osaa, joka määräytyy kaikille siten, että
se on 2 % vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkasta. Tällä hetkellä
lisän suuruus on 52,33 euroa kuukaudessa.
Henkisen huollon ydinryhmästä on tietojen päivityksen yhteydessä
tullut tieto, että kirkkoherra Pirkko Yrjölä on ollut HeHu:n
ydinryhmässä 1.3.2014 alkaen. Muille ydinryhmän jäsenille lisää
maksetaan tällä hetkellä määräaikaisesti 31.12.2015 saakka. (AS)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto
päättää tarkistaa kirkkoherra Pirkko Yrjölän peruspalkkaa
määräaikaisesti 1.3.2014–31.12.2015 henkisen huollon ydinryhmän
jäsenenä toimimisesta siten, että peruspalkan korotus on 52,33
euroa kuukaudessa.

Käsittely

Kirkkoherra Pirkko Yrjölä oli poissa kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajan kello 18.35.
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Esityksen mukaan.

Rekolan seurakunnan emännän työsuhteen irtisanominen
Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 §:n 25. kohdan
mukaan osa valmistelusta on salassa pidettävä. Liite 9.
Rekolan seurakuntaneuvosto 12.3.2015/29 §:
Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 §:n 25. kohdan
mukaan osa valmistelusta on salassa pidettävä. Liite 7.
Emäntä Kaija Laakso on ollut työsuhteessa Rekolan seurakuntaan
14.8.2006 alkaen seurakuntaneuvoston 30.5.2006 57§ päätöksellä. Tätä
ennen hän on työskennellyt seurakunnassa mm. tukityöllistettynä ja
lyhyemmissä työsuhteissa.
Seurakuntayhtymän silloinen rakennustoimenjohtaja Olavi Isotalo on
päätöksellään 96/23.2.2010 palkannut Kaija Laakson Rekolan kirkon
siivooja-emännäksi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.3.2010
alkaen. Muutos on johtunut mm. siitä, että tehtävään on lisätty
kiinteistötoimen tehtäviä (siivous). Näin ollen tehtävä on siirtynyt
seurakuntayhtymän alaisuuteen, jolloin työnantajana on seurakuntayhtymä.
Kirkkoherra esittää emännän irtisanomista, jonka perustelut ovat erillisessä
liitteessä (liite 7, joka jaetaan pöydälle kokouksessa). Työntekijän henkilöön
liittyvistä irtisanomisperusteista säädetään työsopimuslain 7:2 §:ssä:
”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja
painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista
johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa
rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien
työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei
enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta
arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet
kokonaisuudessaan.
Työnantajan on kuultuaan työntekijää 9 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla
ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä
sijoittamalla työntekijä muuhun työhön.
Kyseisessä tapauksessa irtisanominen ei ole vältettävissä.
Työsuhteen päättämiseen liittyy työsopimuslain 9:2 §:n mukaan työntekijän
kuuleminen:
Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen 7 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla
perusteella tai purkaa työsopimuksen 1 luvun 4 §:n perusteella tai 8 luvun 1
§:ssä tarkoitetusta syystä, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus
tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on oikeus
häntä kuultaessa käyttää avustajaa.
Työntekijän kuuleminen on järjestetty 25.2.2015. Paikalla olivat kirkkoherra
Laura Maria Latikka, ylivahtimestari Mirja Röytiö sekä Kaija Laakso ja
tämän avustajana työsuojeluvaltuutettu Maarit Kettunen.
Irtisanomisaika on 4 kuukautta työntekijän oltua työsuhteessa yli 8 mutta
alle 12 vuotta.
Esitys

Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Kaija Laakson
työsopimuksen irtisanomista.

Päätös

Esityksen mukaan.
(AS)
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Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2015
Liite 9: Salassa pidettävä
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto
päättää irtisanoa emäntä Kaija Laakson työsuhteen päättymään
25.7.2015 lukien hänen työntekoedellytystensä olennaisesta
muuttumisesta johtuen.

Käsittely

Kokouksessa yhtymän johtaja teki liitteeseen teknisen korjauksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

50 §

Täydennys Vantaan seurakuntayhtymän edustajan määräämiseksi Kiinteistö Oy
Vantaan Kuusitie 25:n hallitukseen vuosiksi 2015–2016
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 11.2.2015/14 § antaa muutamien
kiinteistöyhtiöiden yhtiökokousedustajille ohjeet hallituksen jäsenten
valintaa varten.
Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25:n hallitukseen ehdotettiin
valittavaksi hallituksen puheenjohtaja ja yksi jäsen.
Sittemmin nykyisen hallituksen kokouksessa tuli esille, että Vantaan
seurakuntayhtymällä on lisäksi hallituksessa yksi varajäsenen
paikka.
Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25:n yhtiökokousedustajaksi
määrättiin talouspäällikkö Juha Venho. (AS)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto
antaa Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25:n yhtiökokousedustajalle
ohjeeksi, että hallituksen varajäseneksi valittaisiin Timo Jokinen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kiinteistö- ja tilapalvelujen esittelyt
51 §

Tikkurilan kirkon hankeryhmä
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 4.11.2014/77 § Tikkurilan kirkkokorttelin kehittämisestä yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.
Kirkkokorttelihankkeen tavoitteena on saada aikaan asemakaavamuutos, joka mahdollistaa seurakuntien virastotalon ja Tikkurilan kirkon purkamisen, uuden kirkon rakentamisen sekä asuntojen ja liike/palvelutilojen toteuttamisen korttelin alueelle. Samassa yhteydessä
yhteinen kirkkovaltuusto teki myös päätöksen korttelin rakennusoikeuden myynnistä edellyttäen, että kaavoitushankkeella saavutetaan vähintään 4,5 miljoonan euron tuotto. Koska kyseessä on kiin-

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto

25.3.2015

kokous 2/2015
34–58 §
sivu 24 (40)

teän omaisuuden myynti, kirkkolain 14.4 § mukaan myyntipäätös on
alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on puoltanut päätöksen vahvistamista.
Kaupunki ja seurakuntayhtymä etsivät korttelin kehittäjäksi yhteistyökumppania, joka ottaa vastuulleen korttelin kehittämisen ja toteuttamisen, ja seurakuntayhtymä vastaa kirkon tilojen suunnittelusta ja
toteutuksesta.
Hanke etenee tässä vaiheessa kahdella rinnakkaisella tasolla. Seurakuntayhtymä vastaa kirkon sekä seurakuntien ja yhteisen palvelukeskuksen käyttöön tulevien muiden toimintatilojen suunnittelusta.
Hanketta vie eteenpäin yhteisen kirkkoneuvoston 12.11.2014/204 §
perustama Tikkurilan kirkon hankeryhmä. Tikkurilan ja Vanda svenska församlingin seurakuntaneuvostoja pyydettiin nimeämään hankeryhmään omat edustajansa, lisäksi ryhmässä ovat mukana Tikkurilan ja Vanda svenska församlingin kirkkoherrat, yhtymän johtaja
sekä yhtymän johtajan nimeämät yhteisten palvelujen yksiköiden
edustajat. Arkkitehtinä toimii Verstas Arkkitehdit, ja hankeryhmätyöskentelyyn osallistuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.
Hankeryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra Janne Silvast.
Hankeryhmän tehtävänä on päivittää aiemman kirkkoprojektin yhteydessä laaditut kirkon tilatarveselvitys ja hankesuunnitelma vastaamaan Tikkurilan ja Vanda Svenska församlingin sekä yhteisen seurakuntatyön ja muiden yhteisten palvelujen tulevaisuuden toiminnan
tilatarpeita. Tarveselvityksen pohjalta laadittava hankesuunnitelma
käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa. Varsinainen rakennushankkeen käynnistyminen edellyttää aina hankesuunnitelman perusteella tehtävää investointipäätöstä, joka kuuluu yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaan. Investointipäätöksen jälkeen käynnistyy varsinainen rakennussuunnittelu, jolloin hankeryhmä muuttuu suunnittelutyötä ohjaavaksi rakennustoimikunnaksi. Tässä vaiheessa ryhmän kokoonpano voi myös muuttua.
Varsinainen rakentamispäätös tehdään siinä vaiheessa, kun rakennussuunnitelmat ovat valmiit ja asemakaavamuutos on vahvistunut.
Yhtäaikaisesti hankeryhmän kanssa toimii kaupungin ja seurakuntayhtymän virkamiehistä sekä ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva
valmisteluryhmä. Seurakuntayhtymän edustajana valmisteluryhmässä ovat toimineet kirkkoherra Janne Silvast, yhtymän johtaja Juha
Tuohimäki ja kiinteistöjohtaja Sari Turunen. Valmisteluryhmä on valmistellut kilpailuttajakonsultin valintaa. Kilpailuttajakonsultti vastaa
yhteistyökumppanin valintaan tarvittavan kilpailutusaineiston koostamisesta ja kilpailun järjestämisestä. Yhteistyökumppanin valintaa
koskeva kilpailutus järjestetään kesän 2015 aikana siten, että yhteistyökumppani valitaan syksyn 2015 aikana.
Aiemmasta tiedosta poiketen Kirkkohallitus on nyttemmin tarkentanut, että maakaaren 2:1 §:n perusteella kirkkolain 14:4 § mukainen
tontin luovutusta koskeva alistaminen edellyttää myös yhteistyökumppanin valintapäätöksen alistamista Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Lisäksi päätös edellyttää, että Vantaan kaupunki tekee vastaavan päätöksen yhteistyökumppanin valinnasta.
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Kun yhteistyökumppani on valittu, käynnistyy asemakaavan muutostyö yhteistyökumppanin sekä kaupungin ja seurakuntayhtymän virkamiesedustusten muodostamassa projektiryhmässä. Kaavahankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti seurakuntien ja seurakuntayhtymän hallintoelimissä.
Vanda svenska församlingin seurakuntaneuvosto on nimennyt kirkkohankeryhmään Jan-Erik Eklöfin.
Tikkurilan seurakuntaneuvosto on käsitellyt kirkkohankeryhmän kokoonpanoa kokouksessaan 11.3.2015:
Tikkurilan seurakuntaneuvosto 11.3.2015/§28:

Kirkkohankeryhmän nimeämisen valmisteluissa on tullut merkittävänä asiana esille, että hankeryhmässä olisi edustus kaikista
Tikkurilan seurakuntaneuvoston ryhmistä. Yhteisen kirkkoneuvoston
12.11.2014 tekemä päätös mahdollistaa vain kahden jäsenen
nimeämisen.
Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto nimeää kaksi edustajaa Tikkurilan kirkon
hankeryhmään.

2) Seurakuntaneuvosto esittää yhtymän johtajalle, että hän nimeäisi
2-3 lisäjäsentä kirkkohankeryhmään.
3) Seurakuntaneuvosto nimeää esityksessä yksi nimettyjen jäsenten
lisäksi 2-3 lisäjäsentä kirkkohankeryhmään ennakoiden yhtymän
johtajan mahdollista päätöstä.
Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti; seurakuntaneuvosto nimeää neljä
edustajaa Tikkurilan kirkon hanketyöryhmään.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto nimesi Tikkurilan kirkon hanketyöryhmään seuraavat
jäsenet: Minna Kuusela, Paula Lehmuskallio, Heikki Sipiläinen ja Liisa Virta.

(ST/JT)
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2015
Koska Tikkurilan kirkkohanke on tärkeä koko Vantaan
seurakuntayhtymän kannalta, on tarkoituksenmukaista valmistella
hanketta laajalla pohjalla. Tämän vuoksi kirkkohankeryhmään
esitetään nimettäväksi seurakuntaneuvostojen esittämien
henkilöiden lisäksi yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen
kirkkoneuvoston ja po. seurakuntaneuvostojen puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat. Yhteinen kirkkoneuvosto oli nimennyt ryhmään
kokouksessaan 12.11.2014 Tikkurilan seurakunnan kirkkoherran
Janne Silvastin, Vanda svenska församlingin kirkkoherran Martin
Fageruddin sekä yhtymän johtaja Juha Tuohimäen. (ST/JT)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä Tikkurilan kirkkohankkeen etenemisen tiedoksi
2. nimetä kirkkohankeryhmään aiemmin nimettyjen lisäksi
seuraavat henkilöt:

Pöytäkirja
Yhteinen kirkkoneuvosto

kokous 2/2015
34–58 §

25.3.2015

sivu 26 (40)

- Minna Kuusela, Tikkurilan seurakunta
- Paula Lehmuskallio, Tikkurilan seurakunta
- Heikki Sipiläinen, Tikkurilan seurakunta
- Liisa Virta, Tikkurilan seurakunta
- Jan-Erik Eklöf, Vanda svenska församling
- Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen, yhteisen kirkkovaltuuston pj
- Markku Weckman, yhteisen kirkkovaltuuston vpj
- Raimo Huvila, yhteisen kirkkoneuvoston vpj
- Jarno Tepora, Tikkurilan srk.neuvoston pj
- Marianne Träskman, Vanda svenska församlingin
srk.neuvoston vpj.
3. myöntää yhtymän johtajalle oikeuden kutsua tarvittaessa
asiantuntijoita osallistumaan hankeryhmätyöskentelyyn.
Päätös
52 §

Esityksen mukaan.

Kauppakirjan ja luovutussopimuksen allekirjoitusvaltuutus, Lipstikan
asemakaava-alue
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 30.9.2014/59 § hyväksyä Lipstikan
asemakaava-alueen kunnallistekniikan sopimuksen, esisopimuksen
määräalan luovutuksesta sekä esisopimuksen määräalan kaupasta.
Päätös alistettiin Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkohallituksen virastokollegio on 27.11.2014 vahvistanut
päätöksen.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 11.2.2015/24 §
1.

valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen allekirjoittamaan
kunnallistekniikan sopimuksen sekä esisopimukset
määräalan luovutuksesta ja esisopimuksen määräalan
kaupasta Vantaan seurakuntayhtymän puolesta.

2.

tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta välittömästi
kokouksessa.

Edellisen kokouksen esittely oli epähuomiossa virheellinen, koska
esisopimukset on jo allekirjoitettu, ja nyt on kyse varsinaisten
luovutuskirjan ja kauppakirjan allekirjoittamisesta. (AS/ST)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen allekirjoittamaan
määräalan kauppakirjan ja määräalan luovutuskirjan
Vantaan seurakuntayhtymän puolesta
2. tarkastaa pöytäkirjan välittömästi tämän pykälän osalta
kokouksessa.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Talouspalvelujen esittelyt
53 §

Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2014
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, 28 ja 29 §:t:
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.

Vantaan seurakuntien tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää
Vantaalla. Yhteiset palvelut tukevat seurakuntien perustehtävän
hoitamista. Yhteisenä missionamme on olla armon asialla
vaativassa maailmassa. Yhteinen visiomme puolestaan kannustaa
meitä kohtaamaan ja vahvistamaan ihmisiä sekä uudistumaan
työssämme. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa
seurakunnat ja yhteiset palvelut ovat raportoineet siitä, miten
strategiaan sisältyvät tavoitteet ovat toteutuneet.
Vuonna 2014 jumalanpalveluksiin osallistuminen on Vantaalla
pysynyt lähes edellisvuosien tasolla. Kirkollisissa toimituksissa
seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Hautaan siunaamisten
määrä on viime vuonna pysynyt edellisten vuosien tasolla. Vantaalle
kuitenkin siunataan edelleen vain noin puolet vantaalaisista
vainajista. Tuhkausten osuus hautauksista on ollut jatkuvasti
kasvussa ja oli viime vuonna 70,6 % (edellisenä vuonna 67,8 %).
Myös kirkollisten vihkimisten määrä on pysynyt edellisen vuoden
tasolla. Kirkko on mukana 58 %:ssa jäsentensä vihkimisistä
Vantaalla.
Kasteiden määrä on vuonna 2014 laskenut noin 10 % edelliseen
vuoteen verrattuna. Vantaalla kastettujen osuus syntyneistä oli
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54,4 %. Osuus on viime vuosina jatkuvasti laskenut. Kehitykseen
vaikuttaa ennen muuta monikulttuurisuuden vahvistuminen
Vantaalla.
Seurakunnilla on vahva rooli lasten ja nuorten kerhotoiminnassa ja
rippikoulu kuuluu useimman 15-vuotiaan nuoren elämään.
Päiväkerholaisten määrä laski. Seurakunnat tekevät merkittävää
yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Seurakuntien perhetyötä
ovat muun muassa monenlaiset perhekerhot (esim. äiti/isälapsikerhot), joissa kohdataan iso määrä lapsiperheitä vuosittain.
Myös seurakuntien perheneuvontatyölle on ollut aiempien vuosien
tapaan kovasti kysyntää.
Keskeistä kirkon työssä on lähimmäisen rakkauden toteuttaminen
auttamisena, diakoniana. Seurakuntien diakoniatyössä autamme
jäsenyyteen katsomatta kaikkia apua tarvitsevia. Diakoniakontaktien
määrä vuonna 2014 oli yli 60 000. Kirkkohallituksen tilastoinnissa
kontaktien määrä jää alle 15 000, mutta se johtuu tilastointitavasta.
Vastaanotoilla, kodeissa ja muualla tavattiin lähes 10 000 diakonian
asiakasta. Suurin osa asiakkaista asui yhden hengen talouksissa ja
oli työelämän ulkopuolella. Diakoniatyön järjestämiin ruokailuihin
osallistui lähes 9 000 henkilöä. Erilaisissa diakoniatyön tukiryhmissä
oli puolestaan vuoden aikana yli 2 000 osallistujaa. Seurakuntien
järjestämissä diakoniakahviloissa ja eri tilaisuuksissa kävi noin
34 000 kävijää. Sähköposti- ja puhelinkontakteja oli yli 8 600.
Jäsenmäärän kehitys Vantaalla on ollut aiempien vuosien tapaan
laskeva. Vuonna 2014 jäsenmäärä laski kaikkiaan 2 277 jäsenellä
edelliseen vuoteen verrattuna. Viimeisen viiden vuoden aikana
kirkkoon kuulumisessa on tultu noin 1,5 prosenttiyksikköä alaspäin
vuosittain. Vuoden 2014 lopussa vantaalaisista kuului kirkkoon
61,7 %. Vuonna 2009 kirkkoon kuului vielä 70 % vantaalaisista.
Viidessä vuodessa seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä on
vähentynyt 8 200 jäsenellä. Suomenkielisistä seurakunnista suurin
kirkkoon kuuluvuus oli Hämeenkylän seurakunnassa (67,8%) ja
pienin Hakunilan seurakunnassa (56,4%). Vanda svenska
församlingissa kirkkoon kuuluvuus oli 80,5 %. Kirkkoon
kuuluvuuteen vaikuttaa mm. ei-kristittyjen maahanmuuton erilainen
kohdentuminen eri alueille.
Toimintaympäristön muutos Vantaalla on viime vuosina yhä
kiihtynyt. Tämä kannustaa meitä uudistamaan työtämme niin, että
pidämme kiinni kirkon perustehtävästä, mutta samalla uudistamme
työtapojamme yhä enemmän seurakuntalaisia ja kaikkia ihmisiä
kuuntelevaksi, kohtaavaksi ja vahvistavaksi. Tässä tärkeää on tietää
ihmisten odotukset ja tarpeet sekä saada palautetta työmme ja
toimintatapojemme uudistamiseksi.
Seurakuntien ja yhteisten palveluiden henkilöstömäärä on ollut
hienoisessa laskussa jo muutaman viime vuoden ajan.
Henkilöstömme on osaavaa ja hyvin työhönsä sitoutunutta.
Vantaan seurakuntayhtymän talous pysyi edelleen vakaana. Talous
oli vuosikatetta ja poistoja tarkastelemalla ylijäämäinen. Vuosikate
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kattaa poistot. Tilikauden tulos on ylijäämäinen toimintatuottojen,
toimintakulujen ja verotulojen kohtuullisten muutosten vuoksi sekä
kiinteistöjen myynnistä saatujen satunnaisten tuottojen vuoksi.
Tilinpäätöksessä 2014 vuosikate on 4,8 miljoonaa euroa. Edelliseen
vuoteen verrattuna vuosikate laski 24,0 prosenttia. Euroissa lasku oli
1,5 miljoonaa euroa. Vuosikatteen pitkäaikainen tavoitetaso on
3,5 miljoonaa euroa. Vuosikatetta pienentää lomapalkkavarauksen
kirjaustavan muutos. Sen tulosta laskeva vaikutus on 0,5 miljoonaa
euroa.
Kirkollisverokertymä oli 25,7 miljoonaa euroa, joka oli 4,7 prosenttia
vähemmän kuin vuonna 2013. Yhteisöverojen tuotto oli 4,9
miljoonaa euroa, joka oli 9,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013.
Yhteenlaskettu verotilitysten määrä oli 30,6 miljoonaa euroa ja
verotulojen lasku edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,7 prosenttia.
Käyttötalouden yhteenlasketut tuotot laskivat 1,6 prosenttia (ilman
sisäisiä tuloja). Tähän oli osaltaan syynä kurssikeskusten
pitopalvelutulojen lasku. Ulkoiset vuokratuotot laskivat 0,1
prosenttia. Tähän oli syynä monen kiinteistön putkiremontti.
Käyttötalouden yhteenlasketut kulut lisääntyivät 2,6 prosenttia (ilman
sisäisiä tuloja) ja henkilöstömenot kasvoivat 1,8 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna. Toimintakate heikkeni 3,4 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna.
Maailmantalous kasvoi pitkänajan keskimääräistä vauhtia vuonna
2014. Euroopassa talouskehitys oli vaatimaton. Ukrainan tilanne ja
Kreikan ongelmat heijastuivat voimakkaasti Euroopan tilanteeseen.
Suomen talous polki paikallaan vuonna 2014 silti osakemarkkina
kehittyi positiivisesti.
Vuoden aikana Vantaan seurakuntayhtymän sijoitusvarallisuuden
tuotto kasvoi Nordean hoidossa 8,1 prosenttia ja EVLI:n hoidossa
9,1 prosenttia.
Talousarvio ylittyi Vanda svenska församlingilla -32 821 eurolla, kun
tähän lisätään edellisen vuoden säästö +3 099 euroa on
kokonaisalijäämä -29 722 euroa. Vantaankosken seurakunnan
säästö vuodelta 2014 päätyi lukemaan 4 781 euroa, kun tähän
lisätään edellisen vuoden tappio -237 524 euroa on
kokonaisalijäämä -232 743 euroa. Mikäli talousarviomuutos, jolla
myönnetään vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaisen
lomapalkkavarauksen muutoksen suuruiset lisämäärärahat
seurakunnille tulee hyväksytyksi, niin Vantaankosken seurakunnan
kokonaisalijäämä on -170 779 euroa ja Vanda svenska församlingin
kokonaisalijäämä on -9 103 euroa.
Investointikulut olivat yhteensä 1,4 (2,1) miljoonaa euroa. Suurimmat
investointikohteet olivat Pyhän Laurin kirkon peruskorjaus 219 000
euroa, Myyrmäen kirkon julkisivun saneeraus 171 000 euroa, vartiointi ja turvallisuus 151 000 euroa, Pappilan maalaukset 107 000
euroa, Hämeenkylän kirkon vesikaton kunnostus 106 000 euroa,
Kaivokselan kirkon purkaminen 105 000 euroa ja Tikkurilan uuden
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kirkon rakentaminen 95 000 euroa. Vuoden 2014 investointiohjelmaa ei pystytty kokonaan toteuttamaan. Merkittävimmät poikkeamat
tilikauden aikana aiheutuivat käynnissä olevien kaavoitusten ennakoitua hitaammasta etenemisestä, Vaskipellon kerhotilojen muutostöiden sekä Pitäjän hautausmaan hautatarvikevaraston toteutuksen
siirtymisestä vuodelle 2015 ja tunnustuksettoman hautausmaan investointituotoista, jotka johtuvat Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien välisestä sopimuksesta, jonka mukaan Helsingin seurakuntayhtymä palautti toteutuneisiin hautauksiin perustuen osan hautausmaan rakentamiskustannuksista.
Seurakuntayhtymän rahoituslaskelman osoittama kassavarojen
muutos osoittaa kassavarojen lisäystä 3,0 miljoonaa euroa. Kassavarojen lisäykseen vaikutti ennen muuta investointien vähäisyys.
Kassavarat olivat vuoden lopussa yhteensä 23,6 miljoonaa euroa.
Satunnaiset tuotot olivat vuonna 2014 arvoltaan 0,2 miljoonaa euroa. Summa koostuu osakkeiden ja maa-alueiden myyntituotoista.
Tilikauden ylijäämä on 779 761,14 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/JT)
Liite 10: Tasekirja 2014
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä ja allekirjoittaa Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
2. esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Tuloslaskelman osoittama tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on 779 761,14 euroa.
- Poistoeron muutosta on kirjattu 67 352,11 euroa.
- Investointivarausta ei ole purettu.
- Rahastojen kasvu 34 244,89 euroa.
Rekola-rahastoon on siirretty rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston korko 26 973,96 euroa sekä maanmyyntituloja 7 270,93
euroa. Tilikauden ylijäämäksi jää edellä mainittujen rahastosiirtojen ja varauksen jälkeen 812 868,34 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseeseen tilikauden ylijäämä -tilille.
3. jättää asiakirjat tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki Vahti ry:n tukianomus
Talouspäällikölle on saapunut 3.2.2015 päivätty Vahti ry:n
seuraavan sisältöinen avustushakemus:
Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki ry (Vahti ry) toimii vantaalaisten
hyväksi pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Yhdistys ylläpitää kahvilaa sekä
jakaa elintarvikkeita puutteenalaisille. Yhdistys tiedottaa Vantaan
rakenteellisista ongelmista ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että
yhteiskunnalliset päättäjät huomioivat päätöksissään päihde- ja
mielenterveysongelmaisten, vammaisten, vakavasti sairaiden,
syrjäytyneiden vanhusten ja nuorten, pienituloisten sekä ylivelkaantuneiden
inhimilliset asumisolosuhteet, asumisen kokonaiskustannukset ja siihen
liittyvän tuen sekä asumiseen liittyvät tukipalvelut.
Toimintamme jatkumisen turvaamiseksi lisärahoitus on tarpeen. Anomme
täten 3 000 euroa toiminnan jatkumisen turvaamiseen.

Vantaan seurakuntayhtymä on vuoden 2014 talousarviossa
varannut ruoka-avustuksiin 89 100 euroa. Summa on varattuna
ruoka-avustuksiin ihmisille, jotka ovat konkreettisen avun tarpeessa.
Toiminta on diakonian tavoitteiden mukaista ihmisten auttamista ja
rinnalla kulkemista.
Yhteinen kirkkoneuvosto linjasi kokouksessaan 11.2.2015/33 §
ruoka-avun jakoperiaatteita. Talousarviossa varatuilla ruokaapuvaroilla sitouduttiin kolmivuotiseen Yhteinen pöytä ESR
-projektiin ja sen rahoitukseen, mikäli hakemukselle myönnetään
ESR-rahoitus. Samassa kokouksessa päätettiin myöntää projektiin
83 000 euroa osarahoitusosuutena vuodelle 2015. Yhteinen
kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 11.6.2014 osallistua Yhteinen
pöytä -hankkeen ruoka-avun kylmäauton vuokranmaksuun, josta
aiheutuva vuosittainen kulu on noin 6 000 euroa. Ruoka-avustuksiin
talousarviossa varattu määräraha 89 100 euroa on siis kokonaan
päätetty myöntää ESR-projektiin.
Ruoka-avustumäärärahasta viime vuonna 2014 jäi käyttämättä
60 000 euroa. Pykälässä 43 talousarviomuutos ehdotetaan tämän
summan myöntämistä lisämäärärahana vuodelle 2015. Edellyttäen,
että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää 60 000 euron määrärahan,
ehdotetaan, että Vahti ry:lle myönnetään 2 000 euroa toiminnan
jatkumisen turvaamiseen. (JV)
Liite 11: Vahti ry:n tukianomus ja toimintakertomus 2014 ja toimintasuunnitelma 2015
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
myöntää Vahti ry:lle 2 000 euron avustuksen toiminnan jatkumisen
turvaamiseksi edellyttäen, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy
lisämäärärahan.

Päätös
55 §

Esityksen mukaan.

Tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi 2015 - 2018; tarjouskilpailun
keskeyttäminen ja uuden tarjouskilpailun käynnistäminen
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 27.1.2015/15 §, että
seurakuntayhtymän vuosien 2015–2018 tilintarkastusta hoitamaan
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valitaan tilintarkastusyhteisö kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n
mukaisesti. Yhteiselle kirkkoneuvostolle annettiin tehtäväksi
järjestää tarjouskilpailu siten, että yhteinen kirkkovaltuusto voi
päättää tilintarkastusyhteisön valitsemisesta keväällä 2015
pidettävässä kokouksessa
Kilpailutus järjestettiin Vantaan seurakuntayhtymän hankintaohjeen
ja lain julkisista hankinnoista (348/2007) mukaisesti julkisena
kansallisen kynnysarvon ylittävänä tarjouskilpailuna. Tarjouspyyntö
julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä Hilma – Julkiset
hankinnat -internetsivustolla 13.2.2015. Tarjousten viimeinen
jättöaika oli 11.3.2011 kello 15.
Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. Tarjousten
avaamistilaisuus pidettiin 11.3.2015 kello 15.40.
Tarjousten valintaperusteena oli tarjouspyynnön mukaisesti
kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioitiin hinnan ja laadun
perusteella. Hinta tuli ilmoittaa kokonaishintana seurakunnan
ilmoittaman tarkastuspäivien lukumäärän mukaan.
Tarjouksia arvioitaessa havaittiin, että tarjoajien hinnat perustuivat
eri tarkastuspäivien määrään kuin tarjouspyynnössä oli ilmoitettu.
Tarkastuksen laajuus eli tarkastuspäivien luku oli ilmoitettu
tarjouspyynnössä tavalla, joka saattoi johtaa tarjoajat erilaisiin
käsityksiin tarkastuspäivien lukumäärästä.
Lain julkisista hankinnoista 73 a §:n mukaan hankintamenettely
voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Lain
74 §:n mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan
ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä
säädetään 73 §:ssä.
Hankintalain 73:1 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä
tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on
perusteltava. Hankintayksikön on ilmoitettava asianosaisille
tekemistään ratkaisuista mahdollisimman nopeasti hyvän hallinnon
periaatteiden mukaisesti.
Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei jo aloitettua
hankintaprosessia saateta loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja
jätetään hankinta tekemättä, tai käynnistetään täysin uusi
hankintaprosessi. Hankinta voidaan keskeyttää vain todellisesta ja
perustellusta syystä.
Oikeuskäytännössä on todettu, että hankinnan keskeyttämisen tulee
perustua todellisiin syihin ja samanaikaisesti menettelyn on oltava
tasapuolista ja syrjimätöntä.
Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintaprosessin esimerkiksi, jos
tarjouspyyntö on virheellinen tai puutteellinen, eikä sen perusteella
ole mahdollista saada hankintayksikön tarkoittamia tarjouksia.
Tarjouskilpailu on tarkoitus käynnistää uudelleen välittömästi, jotta
päätös tilintarkastuksesta voidaan tehdä yhteisen kirkkovaltuuston
kesäkuun kokouksessa. (AS/JV)
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Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. keskeyttää 13.2.2015 käynnistetyn tarjouskilpailun Vantaan
seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta
2. perustella päätöstä sillä, että tarjouspyyntö oli puutteellinen
eikä sen perusteella saatu yhteismitallisia tarjouksia
3. käynnistää uuden tarjouskilpailun välittömästi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteisen seurakuntatyön palvelujen esittelyt
56 §

Määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkauksen tarkistaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 11.2.2015/28 § antaa luvan ottaa
yhteisen seurakuntatyön palveluiden diakoniakeskukseen
määräaikaisen diakoniatyöntekijän 1.4.2015 - 31.12.2017
määräaikaiseen virkasuhteeseen virkaa perustamatta.
Viran palkkaukseksi vahvistettiin vaativuusryhmän 502 mukainen
palkka, jonka suuruus on 2.302,76 euroa.
Tehtävän määräaikaisuuden perusteena on tehtävään
sisältyvän Yhteinen pöytä -hankkeen projektiluonteisuus ja yhteisen
seurakuntatyön diakoniakeskuksen henkilöstön tarpeen
uudelleenarviointi.
Viralle on laadittu tehtävänkuvaus.
Virka julistettiin tämän jälkeen haettavaksi ja hakuaika päättyi
4.3.2015 kello 16.
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi ja ma. diakonia- ja
yhteiskuntatyön sihteeri Katri Valve tutustuivat haun päättymisen
jälkeisenä päivänä 5.3.2015 saapuneisiin hakemuksiin. Tällöin
todettiin, että vähäisen hakijamäärän (3 kpl) takia on syytä vakavasti
harkita viran uudelleen haettavaksi julistamista. On ensiarvoisen
tärkeää saada tehtävään riittävän osaava ja kokenut hakija, koska
haettava tehtävä on hyvin haasteellinen hoitaa. Tässä yhteydessä
Salmi ja Valve konsultoivat puhelimitse myös yhtymän johtaja Juha
Tuohimäkeä. Tällöin sovittiin, että Katri Valve käsittelee asiaa myös
paikallisseurakuntien diakoniavastaavien kanssa. Tähän tarjoutui
pikainen mahdollisuus, koska heille oli jo valmiiksi sovittuna
diakoniavastaavien kokous seuraavana maanantaina 10.3.2015.
Ma. diakonia- ja yhteiskuntatyön sihteeri Katri Valve esitteli asian
kokouksessa diakoniavastaaville ja he suosittivat sitä, että
hakuprosessi avataan uudelleen. Samassa yhteydessä ehdotettiin
myös palkkauksen tarkistamista, sillä kokouksen mielestä viralle
määritelty palkka ei vastaa tehtävän todellista vaativuutta. Tämä on
todennäköisesti osaltaan vaikuttanut siihen, että ma. virkaan tuli niin
vähän hakijoita.
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Diakoniavastaavien kokous piti tärkeänä sitä, että virkaan haetaan
edelleen diakoniatyöntekijää ja hakumahdollisuutta ei laajenneta
muihin tutkintoihin (esim. sosionomi). Tällä haluttiin varmistaa se,
että työntekijän ymmärrys ja yhteys kirkon diakoniatyöhön on
luontevaa. Diakonisen näkemyksen tärkeys korostuu erityisesti
tilanteissa, jolloin toimitaan monissa eri yhteistyöverkostoissa ja
niiden kautta haetaan uusia sisällöllisiä avauksia. Diakonisen
toiminnan periaatteet tulevat vahvasti olemaan suuntaa antavia
tekijöitä, kun yhteisiä sisältöjä kehitetään, siksi virkaan valitun
työntekijän on tärkeää olla ne sisäistänyt. Seurakuntien linkittäminen
Yhteinen pöytä -hankkeeseen vaatii taustayhteisön tuntemusta, jotta
hän voi luontevasti toimia hankkeen muiden toimijoiden ja
seurakuntien välillä.
Määräaikaisen diakoniatyöntekijän ensimmäisellä hakukierrokseen
osallistuneet hakijat otetaan automaattisesti huomioon myös toisella
hakukierroksella, elleivät hakijat itse halua peruuttaa hakemustaan.
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi on 11.3.2015
informoinut tästä kaikkia hakijoita.
Kuten edellä on todettu,vahvistettu palkka ei vastanne tehtävän
vaativuutta ja tehtävälle on laadittu uusi tehtävänkuvaus jossa
vaativuuskriteerejä on tarkistettu.
Liite 12: Tehtävänkuvaus, ma. diakoniatyöntekijä
Palkkaus sijoittuisi tällöin uusien kriteerien perusteella
vaativuusryhmään 503, jonka vähimmäispalkka on 2 393,02 euroa.
Samaan vaativuusryhmään sijoittuvat mm. seurakuntien johtavien
diakonian viranhaltijoiden ja yhteisen Suurella Sydämellä -projektin
projektityöntekijän palkat. Johtavilla viranhaltijoilla on kuitenkin
vähimmäispalkkaa korkeampi peruspalkka. Projektityöntekijällä
puolestaan on vaativuusryhmän vähimmäispalkka. (AS/PS)
Yhtymän johtajan esitys

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1.

kumota 11.2.2015/28 § tekemänsä päätöksen
määräaikaisen diakoniatyöntekijän vaativuusryhmästä ja
peruspalkasta

2.

vahvistaa määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkaukseksi
vaativuusryhmän 503 mukaisen palkan ja peruspalkaksi
2 392,02 euroa.

Esityksen mukaan.

Kiinteistö- ja tilapalveluiden esittelyt
57 §

Muistutus koskien Klaukkalan osayleiskaavaluonnosta
Nurmijärven kunnanhallitus on 23.2.2015 hyväksynyt Klaukkalan
osayleiskaavaehdotuksen ja sen asettamisen nähtäville. Kaava on
tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena. Kaavaehdotuksen
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nähtävilläoloaika on 12.3.–17.4.2015, ja siitä jätettävät muistutukset
on osoitettava kunnanhallitukselle ja toimitettava kirjaamoon
17.4.2015 kello 16 mennessä.
Vantaan seurakuntayhtymä omistaa Klaukkalan osayleiskaavaalueen pohjoisosassa sijaitsevat yhteispinta-alaltaan noin 68
hehtaarin suuruiset Heikkilän ja Tervaskallion tilat,
kiinteistötunnukset 543-403-16-31 ja 543-415-3-15. Alueesta noin
19 hehtaaria on Holman kurssikeskuksen käytössä ja loput maaalueesta sijaitsevat pääosin tulevan ohikulkutien molemmin puolin.
Koska alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella ja lähellä
pääkaupunkiseutua, Vantaan seurakuntayhtymä on jo
osayleiskaavaprosessin käynnistyessä 2000-luvun alkupuolella
esittänyt, että seurakuntayhtymän omistama maa-alue tulisi
kaavoittaa pientalovaltaiseksi alueeksi (AP) parantamaan
pääkaupunkiseudun tonttitarjontaa.
Nyt laaditussa yleiskaavaluonnoksessa esitetään pääosaa
seurakuntayhtymän omistamasta maa-alueesta M-4-alueeksi ja
pientä osaa TP-3kem-alueeksi, huolimatta maanomistajan
aikaisemmin tekemästä esityksestä. M-4-alue on maa- ja
metsätalousvaltainen alue, jolla sallitaan maa- ja metsätaloutta
palveleva rakentaminen sekä haja-asutusluonteinen
asuntorakentaminen. TP-3kem-alue on puolestaan työpaikkaaluetta, jolle voi sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja
varastoivan laitoksen/varaston. TP-3kem-alueelle parempi
sijoituspaikka olisi Hämeenlinnantien varrella, mihin asutusta ei
liikennemelun vuoksi voi sijoittaa. Kurssikeskuksen alueelle
yleiskaavaluonnoksessa esitetään kaavasuojelua (sr-3, suojeltava
pihapiiri).(OJ, ST)
Yleiskaavaan liittyvä aineisto on kokonaisuudessaan tutustuttavissa
internet-osoitteessa
http://www.nurmijarvi.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavat_tontit_ja_rak
ennusluvat/yleiskaavoitus/vireilla_olevat_yleiskaavat/klaukkalan_osa
yleiskaava
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jättää Klaukkalan
osayleiskaavaluonnoksesta seuraavan muistutuksen:
Koska Vantaan seurakuntayhtymä on jo aikaisemmin 2000-luvun
alussa tehnyt Nurmijärven kunnalle esityksen osayleiskaava-alueen
pohjoisosassa Klaukkalan ohikulkutien varrella sijaitsevien maaalueidensa kaavoittamisesta pientalovaltaiseen rakentamiseen,
seurakuntayhtymä toteaa osayleiskaavaehdotuksesta, että mainitut
alueet tulisi ohikulkutien tuomien, erittäin hyvien kulkuyhteyksien
sekä hyvän rakennusmaaston ja asumismiljöön johdosta osoittaa
osayleiskaavassa AP-merkinnällä pientalovaltaiseen
asuntorakentamiseen.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Poikkeuslupa-anomus hautapaikasta Hämeenkylän kirkon hautausmaalta
Mellu Lindgren on lähettänyt 23.3.2015 poikkeuslupa-anomuksen
koskien helsinkiläisen äitinsä hautaamista Hämeenkylän hautausmaalle.

Liite 13: Poikkeuslupa-anomus
Hautaustoimilain 4 §:n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan
vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli
kuolinhetkellä seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella.
Yksittäisen hautausmaan tarkemmista käyttöohjeista määritellään
hautausmaan käyttösuunnitelmassa, joka uusittiin Hämeenkylän
seurakunnan aloitteesta viime vuoden aikana. Koska hautausmaan
vapaiden hautapaikkojen määrä on erittäin rajallinen ja vapaita uurnahautapaikkoja on arvioitu riittävän noin kuudeksi vuodeksi, hautapaikkavarannon riittävyyden takaamiseksi haluttiin Hämeenkylän kirkon hautausmaan uusien hautapaikkojen hautaoikeus rajata koskemaan vain vantaalaisia.
Hämeenkylän kirkon tuhkahautausmaa on otettu käyttöön vuonna
1993. Hautausmaalle on haudattu 1.1.2015 mennessä yhteensä 777
vainajaa. Hämeenkylän kirkon hautausmaalla on uurnahautapaikkoja yhteensä 926, joista 1.1.2015 oli vapaana 280 paikkaa. Muistolehdossa hautasijoja on yhteensä 387, joista 1.1.2015 vapaana oli 200.
Vuonna 2014 Hämeenkylän kirkon hautausmaalle haudattiin 82 vainajaa.
Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt Hämeenkylän kirkon hautausmaan voimassa olevan käyttösuunnitelman 6.5.2014/24§. Käyttösuunnitelma on vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa 12.11.2014.
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hylätä Mellu Lindgrenin poikkeuslupa-anomuksen Hämeenkylän
hautausmaan käyttösuunnitelman vastaisena
2. todeta, että helsinkiläisille voidaan tarjota uusi uurnahautapaikka
Helsingin pitäjän, Ruskeasannan tai Korson hautausmaalta.
3. tarkastaa pöytäkirjan välittömästi tämän pykälän osalta
kokouksessa.

Käsittely

Kokouksessa yhtymän johtaja muutti päätösesityksen seuraavaksi:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. todeta, että hautausmaan käyttösuunnitelman 6.5.2014
hyväksytyt periaatteet ovat voimassa ja että työntekijöitä
informoidaan periaatteista
2. myöntää tässä yksittäistapauksessa poikkeusluvan
hautapaikkaan Hämeenkylän kirkon hautausmaalta
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3. todeta, että kyseessä ei ole ennakkotapaus
4. tarkastaa pöytäkirjan välittömästi tämän pykälän osalta
kokouksessa.
Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa tehdyillä muutoksilla.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Kokouksen puolesta

Janne Silvast
puheenjohtaja

Anita Savioja
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 31. päivänä maaliskuuta 2015

Markku J. Jääskeläinen

Markku Nieminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 8.4.–7.5.2015 Vantaan
seurakuntien ja Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen
ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja sen nähtävänä
pitämisestä on ilmoitettu 7.1.2015 seurakuntien ja Vantaan
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla.
Vantaalla 8. päivänä toukokuuta 2015

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

Kieltojen
perusteet

Kokouspäivämäärä
25.3.2015

Pöytäkirjan pykälä

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: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 55, 57

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: 48, 49, 51, 53, 56, 58
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: 48, 49, 51, 53, 56, 58
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.

