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KOKOUSTIEDOT
Aika:
Paikka:
Asiat:

Torstai 8.9.2016 klo 18.00 – 19.41
Seurakuntakeskuksessa, kohtaamispaikalla, Piispantie 2, 21100 Naantali
54 – 80 §

Kokoukseen kutsutut:
JÄSENET:
Sirén Petri
Saarela Raimo
Flander Leena
Ihalin Reijo
Jaanto Martti
Jyväkorpi Timo
Leppänen Mari
Nyblom Åke
Rantanen Erkki
Tavio Tiia
Vainio Irmeli
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

yhteisen kirkkoneuvoston pj
yhteisen kirkkoneuvoston vpj
Isabella Hautalan varajäsen

Teija Kallion varajäsen

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

PÄÄTÖKSET 4/2016
8.9.2016

2 (42)

MUUT KUTSUTUT:
Koivula Jorma
Ritvanen Pekka
Manner Juha
Kairavuo Jani
Ahlstrand Markku
Huoponen Merttu-Mari
Kallio Heli

talousjohtaja, esittelijä
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
vs. kirkkoherra, Naantalin seurakunta
kirkkoherra, Merimaskun seurakunta
viestintäsihteeri
hallintosihteeri

POISSA:
Kallio Teija
Hautala Isabella

jäsen
jäsen

_________________________
Petri Sirén
yhteisen kirkkoneuvoston pj

SYY:
72 §
muu syy
_________________________
Heli Kallio
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 8.9.2016 ja todenneet sen vastaavan kokouksen
kulkua.
_________________________
Irmeli Vainio
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Leena Flander
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista 9.9.2016 alkaen neljäntoista (14) päivän ajan
9.9.–23.9.2016.
54 §
KOKOUKSEN AVAUS
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén avasi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen.
55 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yhdeksän (9) muuta jäsentä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ
9:3 ja KJ 10:11 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa
keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.
Kokouskutsut ja esityslistat lähetettiin jäsenille ja muille kutsutuille
30.8.2016.
Kokouksen asialista on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän ilmoitustaululla 1.–23.9.2016.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

PÄÄTÖKSET 4/2016
8.9.2016

3 (42)

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

56 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Irmeli Vainio ja Leena Flander. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi
kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa neljäntoista (14)
päivän ajan.
YKN päätös:
8.9.2016

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irmeli Vainio ja Leena Flander.

57 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
YKN päätös:
8.9.2016

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

58 §
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON 12.5.2016 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Viite:
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.5.2016

KL 10:1
Tehtävät. Kirkkoneuvoston asiana on…
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.
KL 10:6
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta.
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka
muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
[…]

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston
päätökset 12.5.2016 on pantu laillisina täytäntöön.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asioiden
täytäntöönpano (KL 24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350
jorma.koivula@evl.fi

59 §
NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUKSET (YKV)
Viite:
Ark. 2.1. Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Taloussääntö/ 23 § Raportointi
Ark. 2.3. Laskentatoimi/ Naantalin seurakuntayhtymän osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016
Ark. 2.3. Laskentatoimi/ Naantalin seurakuntayhtymän osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016 toteumavertailu
–
Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 1.9.2016/ 82 §
–
Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous 7.9.2016/ 30 §
–
Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous 7.9.2016/ 51 §

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 59
Naantalin seurakuntayhtymän taloussäännössä todetaan, että talousarviovuoden aikana on yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle annettava tietoja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Käytännöksi on muodostunut, että laaditaan osavuosikatsaus, jossa seurakunnat ja yhtymän talous- ja kiinteistöhallinto
raportoivat tavoitteiden ja määrärahojen toteutumisesta 30.6. tilanteen
mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Talousarvion 2016 tulo- ja menolaskelma on toteutunut ajanjaksolla
1.1.–30.6.2016 pääluokkatasolla 49,05 prosenttisesti; kun viime vuonna
vastaavalla ajanjaksolla käyttöprosentti oli 49,80.
--- --- --Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 1.9.2016 § 82 […]
Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous 7.9.2016 § 30 […]
Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous 7.9.2016 § 51 […]
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Talousjohtajan päätösehdotus:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän osavuosikatsauksista 1.1.–30.6.2016 kustannuspaikkakohtaisesti määrärahojen toteutumisen sekä seurakuntayhtymän
kustannuspaikkojen osalta lisäksi tavoitteiden toteutumisen.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän osavuosikatsauksista 1.1.–30.6.2016 talousarviomäärärahojen toteutumisen pääluokkakohtaisesti sekä merkitsee tiedoksi seurakuntayhtymän ja
seurakuntien kustannuspaikkojen osalta tavoitteiden toteutumisen.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL
24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

60 §
TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2017 (YKV)
Viite:
–

Kirkkohallitus/ Suhdanne-ennuste vuodelle 2016/Kirkkohallituksen yleiskirje, nro 18/2015,
17.9.2015 (Suhdanne-ennuste vuodelle 2017 julkaistaan myöhemmin syyskuun aikana)
Ark. 2.3. Laskentatoimi/ Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2015/ Talousjohtajan katsaus
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 3.3.2016/ 25 §

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 60
Ote kirkkohallituksen yleiskirjeestä 18/2015: […]
--- --- --Ote Tilinpäätös/ Talousjohtajan katsaus vuodelta 2015:
Tilinpäätöksen tärkeimpiä tunnuslukuja
Tilikauden tulos on 584 322 euroa. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on 742 657. Vuosina 2009–2012 on muodostunut alijäämää yhteensä 1.785.000 euroa. Alijäämä on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2015 päättyessä ylijäämää on 2.647.473 euroa.
Seurakuntayhtymän aloittaessa vuonna 2009 ylijäämää oli noin 2,8 milj.
euroa. Investointivarauksia ei ole tehty seurakuntayhtymän aikana. Käyttötalouden toimintatuotot ovat 375.441 euroa ja toimintakulut 3.666.904
euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 97,2 %. Omavaraisuusaste
on 96,9 %.
Talouden linjauksia 2009–2018
Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut 1,15 vuosina 2009–2010
ja 1,25 vuosina 2011–2013. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt vuosien 2014 ja 2015 tuloveroprosentiksi 1,35.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 7.10.2010 talouden tasapainottamistoimenpiteistä vuosille 2011–2014 seuraavaa: ”Tuloveroprosentti korotetaan 1,25:een vuoden 2011 alusta. Toimintakuluja tulee vähentää noin
50.000 euroa vuosittain. Toimintakate ei saa olla verotuloja suurempi.
Investoinnit rahoitetaan vuodesta 2013 lähtien omaisuutta myymällä.”
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 7.2.2013 vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston 29.11.2012 hyväksymän ponnen, jonka mukaan talousarviomäärärahan käyttäjiä velvoitetaan säästämään kolme prosenttia vuoden 2013
talousarviomäärärahoista.
Yhteinen kirkkovaltuusto täsmensi strategiaa talouden tasapainottamiseksi kokouksessaan 19.9.2013 seuraavasti: Tuloveroprosentti korotetaan 1,35 vuoden 2014 alusta lähtien. Vuoden 2014 nettomäärärahoista
vähennetään 5 prosenttia pääluokkatasolla. Kaikkia seurakuntayhtymän
määrärahojen käyttäjiä on pyydetty pidättäytymään toistaiseksi avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttämisestä kunnes talouden tasapaino on saavutettu. Poikkeuksena ovat kirkkolain edellyttämät virat.
Seurakuntayhtymän talous on saatu tasapainoon vuosina 2013–2015,
mutta edelleen on välttämätöntä pidättäytyä menojen lisäämisestä, koska
talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa.
Ennusteita valtuustokaudelle 2016–2018
Valtiovarainministeriö kuvailee lähivuosien kasvua vaatimattomaksi, joka tulee lähinnä kotimaisesta kysynnästä. Vuoden 2015 kasvuksi arvioidaan 0,2 prosenttia ja vuosille 2016–2017 talouskasvuksi arvioidaan 1,2
prosenttia vuodessa.
Jatkossakin on edelleen välttämätöntä pohtia jokaisen auki tulevan viran
tai tehtävän täyttämistä tarkasti. Tulevina vuosina joudutaan edelleen rajoittamaan henkilöstömenoja verotulojen vähentyessä. Yhtymän seitsemän vuoden aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 735:lla.
Vuonna 2015 jäsenmäärä on vähentynyt 128:lla. Yhteisöverotulot korvataan vuoden 2016 alusta lähtien avustuksella, joka on noin 85.000 euroa
pienempi kuin nykyinen yhteisöverotulo. Käyttötalouteen kohdennettuja
määrärahoja ei voida enää oleellisesti vähentää säästötoimenpiteinä. Yhtymän seurakuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tässä
taloudellisessa tilanteessa. Seurakuntayhtymä tukee seurakuntien strategioita taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Kirkkohallitus myönsi
seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin joulukuussa 2014, joka velvoittaa kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi.
Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia vaikka käyttötalouden määrärahoja
ei voida lisätä.
--- --- --Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 3.3.2016 § 25
talousarvion 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet
2018–2019. Taloutta on suunniteltava siten, että tilikausien tulokset ovat
positiivisia valtuustokaudella 2015–2018. Ote laadintaohjeista:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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”Talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2018–2019 laaditaan kirkkohallituksen ohjeita noudattaen. Talousarviomäärärahat saavat menojen osalta olla enintään vuoden 2016 tasolla. Suunnitelmavuosien 2018–2019 menoja ei voida korottaa.
Vuoden 2017 maksut ja korvaukset valmistellaan pääsääntöisesti vuoden
2016 talousarvion mukaisesti. Avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien
täyttämistä harkitaan aina tapauskohtaisesti.”
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se päättää Naantalin seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,35
vuodelle 2017.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).
Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

61 §
PERHENEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN
Viite:
–
–
–
–

Päätöksenteko/ Aloite, perheterapeutin viran perustaminen 4.9.2007
Naantalin seurakunnan kirkkoneuvoston kokous 6.9.2007/ 168 §:5
Naantalin seurakunnan kirkkoneuvoston kokous 11.10.2007/ 185 §
Lääninrovastin virkakirje nro 11, 12.5.2008/ Esitys perheneuvonnan kehittämisestä Naantalin
rovastikunnassa – rovastikunnallisen perheneuvonnan järjestäminen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskuksessa
–
Naantalin seurakunnan kirkkoneuvoston kokous 20.5.2008/ 90 §
–
Lääninrovastin kirje 6.10.2008
–
Naantalin seurakunnan kirkkoneuvoston kokous 13.11.2008/ 198 §
–
Raision seurakunnan kirkkoneuvoston kokous 18.11.2008
–
Raision seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 3.12.2008
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Lääninrovasti Pertti Ruotsalo/ Rovastikunnan perheneuvojan viran jatko, sähköposti
15.5.2013
–
Kirkkohallitus/ Perheneuvonnan strategiset tavoitteet vuoteen 2016
–
Raision seurakunnan kirkkoneuvoston kokous 12.6.2013/ 83 §
–
Raision seurakunnan kirkkoneuvoston kokous 14.8.2013/ 105 §
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 5.9.2013/ 79 §
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 3.10.2013/ 96 §
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 2.10.2014/ 82 §
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 1.10.2015/ 83 §
–
Perheasiain neuvottelukeskusten toiminta 2015/ Asiakaspalautekyselyn tuloksia

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 61
Kirkon perheneuvonta on yksi sodan jälkeen syntyneistä kirkon työmuodoista. Perheneuvonnan perustehtävä on pysynyt samana: tukea ja auttaa
ihmisiä selviytymään parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän
kriisitilanteissa. Naantalin ja Raision seurakunnissa tehtiin vuonna 2007
aloitteet perheneuvonnan tehostamiseksi perustuen muun muassa pitkiin
odotusaikoihin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskuksessa.
Raision seurakunnan kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan 3.12.2008
rovastikunnan perheneuvojan viran viiden vuoden määräajaksi. Naantalin seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2008 §
198 omalta osaltaan osallistumisen viran kustannuksiin. Viranhaltija on
toiminut Turun Perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijänä ottaen
vastaan asiakkaita Naantalin rovastikunnan seurakuntien alueelta. Kustannukset on jaettu rovastikunnan seurakuntien kesken jäsenmäärän
osoittamassa suhteessa.
Perheneuvojan viran määräaikaisuuden päättyessä Raision seurakunnan
kirkkoneuvosto päätti vakinaistaa viran ja julisti viran haettavaksi kokouksessaan 12.6.2013 § 83. Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt osallistua viran kustannuksiin vuodeksi kerrallaan päätöksillään 3.10.2013 § 96, 2.10.2014 § 82 ja 1.10.2015 § 83.
[…]
Naantalin seurakuntayhtymän maksamat perheneuvonnan toteutuneet
kustannukset vuosilta 2009–2015 ja talousarvion mukaiset kustannukset
vuodelta 2016 sekä talousarvioluonnoksen mukaiset vuodelta 2017.
Perheneuvonnan kustannukset
Vuosi
Talousarvio
2009
17.000 €
2010
17.000 €
2011
24.000 €
2012
24.000 €
2013
24.000 €
2014
20.240 €
2015
18.000 €
2016
18.000 €
2017
18.000 €

Tilinpäätös
25.425 €*
18.815 €
17.364 €
18.289 €
18.540 €
16.133 €
15.148 €

*Vuonna 2009 Turun ja Kaarinan perheasiain neuvottelukeskus on laskuttanut
13.680 € ja Raision seurakunta 11.745 €.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Käyntimoduulit vuosina 2013–2015
Vuosi
Naantalin kaupungin Rovastikunnan
asukkaat
asukkaat yhteensä
2013
131,33
894,67
2014
184,08
844,93
2015
227,62
895,31
Rovastikunnan yhteinen perheneuvoja on lisäksi antanut työnohjausta
kirkon työntekijöille.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Päätöksellä on sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia lapsiin. Lasten
ja nuorten hyvinvointi on suoraan riippuvainen koko perheen hyvinvoinnista.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Naantalin seurakuntayhtymä
sitoutuu Naantalin rovastikunnan seurakuntien yhteisen perheneuvojan palkkaamiseen ajalla 1.1.–31.12.2017. Virkaan liittyvät järjestelyt voidaan sopia kaudeksi 1.1.–31.12.2017 tehtyjen sopimusten
mukaan. Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää, että Naantalin seurakuntayhtymälle kohdistuvat kustannukset pysyvät vuodelle 2017
perheneuvontaan varatun määrärahan, 18.000 euroa, puitteissa.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Lisätietoja:

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén,
puh. 040 130 8381, petri.siren@evl.fi

62 §
HAUTAUSMAIDEN KATSELMUKSET
Viite:
Ark. 4.

Hautaustoimen järjestäminen ja ohjaaminen/ Naantalin seurakuntayhtymän hautaustoimen
ohjesääntö
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 1.10.2015/ 82 §
–
Museovirasto/ Hautausmaiden inventointiopas/ Opas 2015
–
Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto/ Miten hoidan hautamuistomerkkiä/ Opas 2016
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Johtoryhmän kokous 25.8.2016

Johtoryhmän kokous 25.8.2016
Johtoryhmä suoritti yhdessä yhteisen kirkkoneuvoston kanssa hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmukset 25.8.2016 klo 10.00–16.00. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee katselmuksista laaditun muistion kokouksessaan 8.9.2016.
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HAUTAUSMAIDEN KATSELMUKSET
Läsnäolijat: […]
Naantalin seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntö
Katselmusten yhteydessä vastataan Naantalin seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön 16 §:ssä mainittuihin kysymyksiin:
16 § Hautausmaan katselmus
Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti
katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti, ja
4) onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan muistio.
1) Hakapellon hautausmaa (Liite 1)
Ohjesäännön kohdat 1-4: On toimittu hautaustoimen ohjesäännön 16
§:n kohtien 1–4 mukaan.
Muuta huomioitavaa:
Suoritettiin Hakapellon kappelirakennuksen katselmus. Kappelin peruskorjaus toteutetaan vuosina 2016–2017. Yhteinen kirkkoneuvosto
on hyväksynyt hankesuunnitelman 4.2.2016 § 8. Sähkö-, lvi- ja rakennesuunnitelmia käsitellään yhteisessä
kirkkoneuvostossa
8.9.2016 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa 29.9.2016.
Viime talven pakkaset olivat tuhonneet maanpeittokasveja uurnahautausmaalta noin 50 m²:n alueelta. Kustannusarvio kasvien uusimiselle on 7.600 euroa.
2) Naantalin kirkon hautausmaa (Liite 2)
Ohjesäännön kohdat 1-4: On toimittu hautaustoimen ohjesäännön 16
§:n kohtien 1–4 mukaan.
Muuta huomioitavaa:
Naantalin kirkon portaaliovi on kunnostettu.
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Kirkon kellonsoittojärjestelmää on korjattu siten, että kelloihin on
asennettu uudet kiinnitykset. Kiinnityksiä varten on koneistettu uudet
iesraudat. Heilutuspuomit on kunnostettu ja maalattu. Keskikellon
puiset sovitusosat on tehty uudelleen ja asennettu kelloon. Kustannukset olivat 9.520,38 euroa.
Kirkon ilmoitustaulu on otettu käyttöön. Kokonaiskustannukset, sisältäen suunnittelun, arkeologin lausunnon, perustuksen tekemisen
sekä itse taulun ja sen asennuksen, olivat 6.710,08 euroa.
Viime talven pakkaset olivat tuhonneet Nunnalahden uurnahautausmaan maanpeittokasveja vajaan 70 m²:n alueelta. Kustannusarvio
kasvien uusimiselle on 10.000 euroa.
Uurnahautausmaalla hautarivistön edessä oleva kasteluvesipiste siirretään toiseen paikkaan, jossa vesikannuille on enemmän tilaa.
Todettiin, että raekuuro on vaurioittanut hautausmaan kukkia
12.8.2016.
3) Merimaskun hautausmaa (Liite 3)
Ohjesäännön kohdat 1-3: On toimittu hautaustoimen ohjesäännön 16
§:n kohtien 1–3 mukaan.
Ohjesäännön kohta 4: Rahastossa on 31.12.2015 jäljellä 3.261,08 euroa. Suunnitelman mukaan vuosina 2016–2017 käytetään 34:n haudan hoitoon 850 euroa/vuodessa. Vuonna 2018 kaikille 30:lle hoitohaudalle istutetaan perennat. Perennahoitoja on tästä eteenpäin siis
yhteensä 56 haudalla. Viimeisin perennahoito päättyy vuonna 2030.
Kahden haudan kukkahoitoon on lisäksi jäljellä 790 euroa. Hautainhoitorahaston tilanteesta annetaan selvitys vuosittain talousarvion
käsittelyn yhteydessä.
Muuta huomioitavaa:
Kirkon hirsiaidan suojalaudoitus ja portit uusitaan vuonna 2018.
Kirkon paanukatto pyritään peruskorjaamaan ja tervaamaan vuonna
2018.
Uuden ja vanhan hautausmaan välissä olevasta rinteestä on karsittu
vuorimäntyjä. Parkkialueen sivustalla ollut pensasaita on leikattu
alas. Uudella hautausmaalla olevia pensaita on siistitty.
4) Velkuan hautausmaa (Liite 4)
Ohjesäännön kohdat 1-3: On toimittu hautaustoimen ohjesäännön 16
§:n kohtien 1–3 mukaan.
Ohjesäännön kohta 4: Velkuan hautausmaalle ei tehdä haudanhoitosopimuksia.
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Muuta huomioitavaa:
Velkuan kirkolle ja hautausmaalle on asennettu kameravalvonta toukokuussa 2016. Kustannukset olivat 8.444,65 euroa…
Meren puoleisella sivulla hautausmaan aidan yli johtaneet vaaralliset
portaat on poistettu ja Insinööritoimisto Jouko Sjöberg on suunnitellut niiden tilalle 2.5.2016 uudet metallirakenteiset portaat. Porrassuunnitelmasta on saatu hyväksyvä lausunto Museovirastolta
27.5.2016. Museovirasto ehdottaa portaiden väriksi rakennusten väriin sointuvaa murrettua tummaa sävyä ”ruskeanharmaanmustaa”.
Tarjouskysely uusista portaista on vireillä.
Kirkko ja kellotorni pyritään maalaamaan suunnittelukaudella 2017–
2019.
5) Rymättylän hautausmaa (Liite 5)
Ohjesäännön kohdat 1-4: On toimittu hautaustoimen ohjesäännön 16
§:n kohtien 1–4 mukaan.
Muuta huomioitavaa:
Sankarihautausmaa on peruskorjattu ja hautausmaan rautaportit on
kunnostettu syksyllä 2015. Avonaisiin vesikaivoihin on hankittu
kannet.
Kirkon paanukatto on kunnostettu kesällä ja tervaus oli parhaillaan
meneillään. Kustannusarvio on 91.060,00 euroa. Kirkkohallituksen
täysistunto on kokouksessaan 19.4.2016 § 60 myöntänyt rakennusavustusta hankkeelle 7.400 euroa…
Hautausmaalle istutetaan ruotsinpihlajia istutussuunnitelman mukaisesti vuosien 2017–2018 aikana. Ylikasvaneita lehmusten ja vaahteroiden oksia siistitään.
Hautausmaan uudella puolella hautarivejä suoristetaan ja pensaita
siistitään.
Hautausmaan käyttösuunnitelma ja hautakartat pyritään päivittämään
suunnittelukaudella 2017–2019.
Merkittiin tiedoksi:
Museoviraston julkaisema Hautausmaiden inventointiopas
(http://www.nba.fi/fi/File/2642/hautausmaiden-inventointiopas.pdf) sekä
Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston julkaisu hautamuistomerkkien hoitamisesta
(http://skr.fi/julkaisut/SKR_Hautamuistomerkki_2016/#p=I)
--- --- ---
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Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 62
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän
johtoryhmän laatiman muistion hautausmaiden katselmuksista.
Kirjatut korjaukset pyritään toteuttamaan muistion mukaisesti.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

63 §
RYMÄTTYLÄN KANTTORILAN PÄÄRAKENNUKSEN PURKAMINEN
Viite:
Ark.

Kiinteistöakti/ Rymättylän kanttorila/ 3.4. Rakennusten ja kiinteistöjen hoito, ylläpitäminen
ja käyttö/ Insinööritoimisto Jouko Sjöberg/ Kuntoarvio 2.3.2016

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 63
Rymättylän kanttorilan päärakennus on rakennettu vuonna 1948 ja sen
ensimmäinen kerros on peruskorjattu vuonna 1978. Samassa peruskorjauksessa ullakkokerrokseen on rakennettu etelään poikkipääty, mihin on
sijoitettu sauna ja pesuhuone sekä wc. Rakennuksen matalassa kellarissa
(korkeus < 2.1m) ovat kattilahuone ja öljysäiliötila sekä puolilämmin
juureskellari. Rakennus on rakennettu alun perin kaksiasuntoiseksi lukkarille ja diakonissalle. Toinen asunto on sijainnut ensimmäisessä kerroksessa ja toinen ullakkokerroksessa. Rakennuksen osittaisen peruskorjauksen yhteydessä vuonna 1978 rakennus on muutettu yksiasuntoiseksi.
Rakennus kuuluu Rymättylän pohjoisosan osayleiskaavan muutoksen,
4.12.2008, mukaiseen asuinrakennusten alueeseen, mihin sallitaan yksi
asuinrakennus sivuasuntoineen sekä asumista palvelevia talousrakennuksia. Rakennuspaikan enimmäiskerrosala on 350 k-m2 ja uuden rakennuspaikan pinta-ala on oltava > 3500 m2.
--- --- --Kanttorilan päärakennuksessa on tehty kuntoarvio 2.3.2016, jossa todettiin rakennuksen teknisen kunnon olevan erittäin heikko. Arvion mukaan
peruskorjaustoimenpide on kannattamaton korjauskustannusten ollessa
noin 80 % uudisrakentamisen kustannuksista.
Jos rakennusta korjattaisiin vuosittain vain välttämättömin osin, toimenpiteet olisivat lyhytnäköisiä ja tappiollisia. Jos rakennus päätettäisiin
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vuokrata vain kesämökiksi, sekin edellyttäisi korjaustoimenpiteenä
muun muassa asbestinpurkutöitä ja sähköisen lämminvesivaraajan hankkimisen öljylämmityksen purkamisesta johtuen.
Kanttorilan päärakennus oli vuokrattuna ajalle 1.1.–30.9.2016 […].
--- --- --Johtoryhmä on suorittanut katselmuksen kiinteistöllä 25.8.2016.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto varaa vuoden 2017 talousarvioon määrärahan 20.000 euroa Rymättylän kanttorilan purkamista varten ja
pyytää Rymättylän seurakuntaneuvostolta lausuntoa kanttorilan
purkamisesta.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL
24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

64 §
HAKAPELLON KAPPELIN KORJAUKSEN SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN (YKV)
Viite:
Ark. 0.4.
Ark. 0.4.
Ark. 0.4.
Ark. 0.4.
Ark. 0.4.
Ark.
Ark.
Ark.
Ark.
Ark.
Ark.
Ark.

Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 3.9.2015/ 64 §
Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 4.2.2016/ 8 §
Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 3.3.2016/ 27 §
Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 3.3.2016/ 28 §
Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 3.3.2016/ 29 §
Kiinteistöakti/ Hakapellon kappeli/ 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/
Insinööritoimisto Jouko Sjöberg/ Pääpiirustus/ Pohjapiirustus 23.5.2016
Kiinteistöakti/ Hakapellon kappeli/ 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/
NaLVI Oy/ LVI-työselostus 24.8.2016
Kiinteistöakti/ Hakapellon kappeli/ 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/
NaLVI Oy/ Piirustusluettelo 30.8.2016
Kiinteistöakti/ Hakapellon kappeli/ 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/
Sähkösuunnittelu Lauri Pyyhtiä Oy/ Sähköteknisten töiden hankintarajaselostus 30.8.2016
Kiinteistöakti/ Hakapellon kappeli/ 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/
Sähkösuunnittelu Lauri Pyyhtiä Oy/ Piirustusluettelo 26.8.2016
Kiinteistöakti/ Hakapellon kappeli/ 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/
Insinööritoimisto Jouko Sjöberg/ Rakennepiirustukset
Kiinteistöakti/ Hakapellon kappeli/ 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/
Tarkennettu kustannusarvio 12.7.2016
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Kiinteistöakti/ Hakapellon kappeli/ 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/
Tiivistelmä Hakapellon kappelin korjaus- ja muutostöistä 22.8.2016

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 3.3.2016 § 27
Ote pöytäkirjasta:
”Tarjous Hakapellon kappelin LVI-suunnittelusta pyydettiin NaLVI
Oy:ltä 18.2.2016 mennessä.
Hankkeen LVI-suunnitteluun ja urakointiin sisältyy muun muassa seuraavat tehtävät:
- Vanhat vesijohdot poistetaan ja hankitaan/asennetaan uudet komposiittiputket.
- Vesiviemärikalusteita vähennetään.
- Vanha sähköinen LVV-varaaja säilytetään traktorihallissa, toinen uusi
LVV-varaaja hankitaan ja asennetaan keskitetympään paikkaan.
- LVV-verkosto rakennetaan siten ettei tarvita kiertojohtoa/saattolämmityksiä sisätiloissa.
- Vanha tuloilmakone TK2 (sosiaalitila) poistetaan ja kaikki tuloilma
kytketään TK1 (kirkkosali yms.) kanavistoon.
- Vanhat kattokaivot uusitaan ja nousujohdot rakennetaan uudestaan
kondenssieristyksin (tutkittava kattovesien ulkopuolinen johtaminen).
- Hankitaan ja asennetaan jätevesipumppaamo ja selvitetään valmius
liittää paineviemäri kaupungin verkostoon.
- Viemäriverkosto rakennuksessa ’käännetään’ kappelin sisä-/takapihalle – mahdollisimman pienin lattia-aukaisuin (tutkittava kaikkien vesien
johtaminen kaupungin verkostoon).
- TK1 tuloilmanvaihtokone uusitaan suuremman ilmamäärän ja LTO:n
asentamisen johdosta.
- Vanhoja lattiakanavia kirkkosaliin ei uudisteta – ilmamääriä ei suurenneta.
- Painovoimaisten tilojen säleiköt/venttiilit uusitaan.
- Paineviemärivaraus varmistetaan.
- Automatiikan uusiminen ja yhdistäminen nykyiseen järjestelmään seurannan ja kauko-ohjauksen aikaansaamiseksi.
- Salaojaputkissa/kaivoissa/-järjestelmässä ei ole havaittu ongelmia ja
virtauskin on ollut pientä. Salaojitukset säilytetään entisellään.
- Sadevesien syöksytorvien alle hankitaan ja asennetaan kattovesisuppilot.
- Pihan sadevesikaivojen tarve kartoitetaan.
Suunnittelu tehdään aikavälillä 3.3.–1.9.2016. Varsinainen rakentaminen tehdään aikavälillä 4.4.–31.10.2017.”
--- --- ---
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Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 3.3.2016 § 28
Ote pöytäkirjasta:
”Tarjous Hakapellon kappelin sähkösuunnittelusta pyydettiin Sähkösuunnittelu Lauri Pyyhtiä Oy:ltä hankesuunnitelman 20.1.2016 mukaisesti 18.2.2016 mennessä.
Hankkeen sähkösuunnittelu sisältää kohteen sähköteknisen suunnittelun
talotekniikan tehtäväluettelon TATE 95 mukaisesti, laajuusasteella 1.
Suunnittelu tehdään aikavälillä 3.3.–1.9.2016. Varsinainen rakentaminen tehdään aikavälillä 4.4.–31.10.2017.”
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 3.3.2016 § 29
Ote pöytäkirjasta:
”Tarjous Hakapellon kappelin rakennesuunnittelusta pyydettiin Insinööritoimisto Jouko Sjöbergiltä 18.2.2016 mennessä.
Hankkeen rakennesuunnitteluun sisältyy seuraavat tehtävät:
- vesikatteiden uusiminen lämmöneristeineen
- alapohjan asennusaukkojen avaaminen ja sulkeminen
- märkätilan väliseinän detaljit
- maanvastaisen perusmuurin ulkopuolinen vesieristys
- uusittavien alu-ikkunoiden ja ulko-ovien liittymädetaljit
- muutoksien aiheuttama detaljisuunnittelu
Rakennesuunnittelija vastaa lisäksi seuraavista tehtävistä:
- vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta
- huolehtii, että rakennus- ja erityissuunnitelmat täyttävät säännökset,
määräykset ja hyvän rakennustavan vaatimukset
- huolehtii, että suunnitteluaikataulua noudatetaan
- huolehtii, että lähtötiedot ovat kattavat ja ajantasaiset
- hoitaa rakennuslupa-asiakirjat
Suunnittelu tehdään aikavälillä 3.3.–1.9.2016. Varsinainen rakentaminen tehdään aikavälillä 4.4.–31.10.2017.”
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 64
HAKAPELLON KAPPELIN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT
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YLEISPERIAATE
- Korjataan vain välttämätön.
- Arvostetaan rakennuksen suunnitelleen arkkitehdin työtä sekä materiaalivalintoja.
- Minimoidaan huolto- ja käyttökustannukset.
- Käytetään automaatiota hyväksi ilmastoinnissa, lämmityksessä ja valaistuksessa.
- Tehostetaan tilojen käyttöä käyttäjämäärää vastaaviksi.
KORJATTAVAT JA MUUTETTAVAT KOHTEET
- Vuotavat vesikatot uusitaan ja yläpohjien lämmöneristystä parannetaan matalaenergiavaatimuksia vastaaviksi (Uarvo 0,09 W/m2 K). Nykyinen keskimäärin noin 300 mm:n paksuinen Leca-soraeristys pitäisi korvata noin 1100 mm:n vahvuisella Leca-eristeellä, jotta saavutettaisiin Uarvo 0,09 W/m2 K.
- Suuret eristyslasi-ikkunat ja ikkunaseinät ulko-ovineen uusitaan
vanhan mukaisina energiaa säästävillä ratkaisuilla. Uudet rakenteet
on varustettu lämpökatkoilla, jolloin rakenteen sisäpinnat eivät huurru valkoiseksi pakkasella.
- Energiaselvityksen perusteella säilytetään suora sähkölämmitys edullisimpana vaihtoehtona.
- Vanha sähköpääkeskus säilytetään.
- Lämmityspatterit uusitaan pääosin öljytäytteisinä sähköpattereina.
- Hehkulamput muutetaan Led-lampuiksi. Vanhat ns. designvalaisimet
pyritään säilyttämään.
- Sähkökaapelit uusitaan ja järjestelmä varustetaan vikavirtasuojauksella.
- Paloilmoitinlaitteiston ohjaustaulu sijoitetaan pelastuslaitoksen
hyökkäystien ensimmäisen oven taakse.
- Lämminvesi tuotetaan kohdekohtaisilla pienehköillä varaajilla (15 –
100l). Tällä järjestelyllä minimoidaan lämpimän veden putkien määrää ja lämpöhävikkiä. Samalla luovutaan kokonaan lämpimän veden
kiertoputkista.
- Kaikki vesijohdot uusitaan.
- Pesualtaita hanoineen poistetaan tarpeettomina kuusi (6) kappaletta
ja suihkuja poistetaan kaksi (2) kappaletta.
- Jäljelle jäävät pesualtaat hanoineen ja wc-istuimet uusitaan.
- Kuntotutkimuksessa on selvinnyt, että ns. pohjaviemäreissä lattialaatan alla on painumia, mitkä tulevat aiheuttamaan tukoksia viemäriverkostossa. Mustien jätevesien pohjaviemärit uusitaan ja niiden laskusuunta muutetaan siten, että rakennuksen länsipuolelle voidaan rakentaa jätevesipumppaamo. Pumppaamosta jätevedet voidaan pumpata rakennettavaa paineviemäriä pitkin kunnalliseen viemäriverkostoon. Paineviemäri ja pumput voidaan toteuttaa myös erillishankkeena myöhemmin.
- Lattialaattaa avataan erityisesti henkilökunnan tiloissa.
- Harmaat jätevedet johdetaan vanhoja pohjaviemäreitä pitkin entiseen
tapaan.
- Ilmastointikoneet uusitaan. Ilmastointia säädetään automaation avulla. Ilmastointikanavistoon tehdään muutoksia.
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Traktoritallin, konekorjaamon ja työkaluvaraston ilmastointi toteutetaan painovoimaisena entisen mallin mukaan.
LVIS-töissä joudutaan purkamaan useita puu- ja alumiinirakenteisia
alakattoja.

MUUTOKSET SISÄTILOISSA
- Vanhat keittiökalusteet puretaan henkilökunnan tiloista. Hallista siirretään tarpeettomat keittiökalusteet henkilökunnan keittiöön. Liesi ja
liesituuletin poistetaan tarpeettomina. Ruoan lämmittämiseen käytetään mikroaaltouunia.
- Naisten suihkuhuone (3 suihkua) jaetaan uudella väliseinällä kahdeksi suihkutilaksi naisille ja miehille. Miesten pukuhuoneesta tehdään uusi oviaukko suihkutilaan.
- Väljällä mitoituksella tehdystä naisten pukuhuoneesta erotetaan henkilökunnan tilojen käyttöön altaalla varustettu siivouskomero.
- Hallista sisustetaan ns. omaisten tila ja käyttöä vaille jäänyt aikaisempi omaisten tila muutetaan varastoksi. Rakennuksessa on pulaa
lämpimästä varastotilasta.
- Ilmastointikonehuoneen viereinen siivouskomero muutetaan varastoksi. Tilassa on urkujen koneisto ja se on siivouskomeroksi soveltumaton.
- Vainajien säilytyskylmiöt uusitaan energiatehokkaammiksi.
Naantali 22.08.2016
Insinööritoimisto Jouko Sjöberg
Jouko Sjöberg
--- --- --Viite:
NaLVI Oy/ LVI-työselostus 24.8.2016 ja piirustusluettelo 30.8.2016
Sähkösuunnittelu Lauri Pyyhtiä Oy/ Sähköteknisten töiden hankintarajaselostus 30.8.2016 ja piirustusluettelo 26.8.2016
Insinööritoimisto Jouko Sjöberg/ Rakennepiirustukset
(Piirustukset ovat nähtävänä kokouksessa)
Kustannusarviota on tarkennettu 12.7.2016 korottamalla lisätyövaraus
15.000 eurosta 60.574 euroon, jolla varaudutaan paineviemärin mahdolliseen rakentamiseen. Tarkennettu kustannusarvio on täten 1.050.000 euroa.
--- --- --Koska korjaustyöt eivät sisällä olennaisia muutoksia kappelin sisä- tai
ulkotiloissa, valtuuston päätös ei edellytä määräenemmistöä eikä valtuuston päätöstä tarvitse alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Viite: KL 9:3 (30.12.2013/895) ja 14:2 (30.12.2013/895).
--- --- ---
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Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se hyväksyy Hakapellon kappelin LVIS-suunnitelman ja rakennesuunnitelman sekä tarkennetun kustannusarvion 1.050.000 euroa, ja
lähettää suunnitelmat tiedoksi kirkkohallitukselle.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

65 §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA KIINTEISTÖSTÄ 529-421-1-24 PAPPILA (YKV)
Viite:
Ark. 3.2. Kiinteistön ostaminen, luovuttaminen ja vuokraus/ Ostotarjous määräalasta kiinteistöstä
Pappila 529-421-1-24, osoitteessa Väinöläntie 9, Naantali, 18.4.2016
Ark. 3.2. Kiinteistön ostaminen, luovuttaminen ja vuokraus/ 529-421-1-24 Pappila/ Insinööritoimisto
Jouko Sjöberg/ Tontinosan lunastushinnan arviointi 18.4.2016
–
Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 13.6.2016/ 68 §

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 65
[…] ja […] ovat tehneet ostotarjouksen 1000 euroa 68 m²:n määräalasta
kiinteistöstä 529-421-1-24 osoitteessa Väinöläntie 9, Naantali.
Ote ostotarjouksesta 18.4.2016: […]
--- --- --Tontin lunastushinnan arviointilausunnossa 18.4.2016 todetaan, että tontin osa on tiehen rajoittuva jyrkähkö avokallio ja sen arvo ostotarjouksen
tekijän tontin osana on vähäinen. Arvion perusteena on täten käytetty neliöhintaa läheltä kauppahintatilaston alarajaa eli 20 euroa/m². Sopivaksi
tontin myyntihinnaksi arvioidaan 1.360 euroa (68 m² x 20 euroa/m²).
--- --- --Naantalin seurakuntayhtymän perussäännön 3 §:ssä on määrätty, että
mikäli seurakuntayhtymä luovuttaa omaisuutta, joka on ennen perussäännön voimaantuloa ollut seurakunnan omistuksessa, on luovutukselle
oltava seurakuntaneuvoston etukäteinen hyväksyntä.
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Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 13.6.2016 § 68
Ote pöytäkirjasta:
”Seurakuntaneuvosto hyväksyy lausuntonaan: ei ole estettä sille, että
Naantalin seurakuntayhtymä myy sille kuuluvan määräalan 68 m2 kiinteistötunnus 529-421-18-1 (Väinöläntie 9).
SN päätös 13.6.2016: Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen”
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se päättää myydä […] ja […]lle määräalan n. 68 m2 Naantalin kaupungin (529) Pappilan kylästä (421) sijaitsevasta kiinteistöstä Pappila (1:24). Kauppahinta on 1.360 euroa ja ostaja maksaa lisäksi
kauppakirjasta, tontin erottamisesta sekä muista kauppaa koskevista tehtävistä syntyvät kulut. Päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL
24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

66 §
ALOITE: ULKOLEIKKIPAIKKA SEURAKUNTAKESKUKSEN PIHAPIIRIIN
Viite:
–
–
Ark. 0.4.
–
Ark. 2.4.

Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 19.11.2015/ 106 §: 2
Naantalin seurakunnan lapsityön johtokunnan kokous 19.1.2016/ 7 §
Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 4.2.2016/ 11 §
Suunnitelma leikkipaikasta, kartta 17.6.2016
Hankinta/ Puuha Group Oy/ Tarjous 18.4.2016

Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 19.11.2015, 106 §: 2
ALOITE: ULKOLEIKKIPAIKKA SEURAKUNTAKESKUKSEN
PIHAPIIRIIN
Seurakuntalaisaloite Naantalin seurakuntaneuvostolle
Ulkoleikkipaikka seurakuntakeskuksen pihapiiriin
Seurakuntakeskuksen päiväkerhoissa ja avoimessa toiminnassa käy viikottain suuri määrä lapsia (päiväkerhot 3-5-vuotiaat noin 22, perhekerPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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hot 0-5-vuotiaat noin 60), jopa 80. Kerholaisten lisäksi seurakuntakeskuksen yhteydessä on lapsiparkki, perhepäivähoitajien ryhmä, neuovolaryhmä, pyhäkoulu (Crosspointin aikana), kesätoiminta sekä lukuisia yksittäisiä seurakunnan tai muun tahon järjestämiä tapahtumia. Toisin kuin
muut Naantalilaiset päiväkerholaiset, seurakuntakeskuksen kerholaiset
eivät ulkoile. Naantalin seurakuntakeskuksen päiväkerholaisilta ja seurakuntakeskuksessa vierailevilta lapsilta, puuttuu tällä hetkellä turvallinen ulkoleikkipaikka. Keskustan alueella liikkuminen suuren lapsiryhmän kanssa, ei ole turvallista nykyisellä ohjaajamäärällä. Näin ollen alueen puistojen hyödyntäminen, ei toimi korvaavana vaihtoehtona omalle
leikkipaikalle. Erityisesti kotihoidossa olevat lapset kaipaisivat ulkoleikkejä ikätovereiden parissa. Asia on jatkuvasti esillä, kotihoidossa olevien
lasten vanhempien kesken käydyissä keskusteluissa.
Seurakunnan tulisi kunnostaa pappilan tontilla sijaitsevasta pienestä
leikkipaikasta turvallinen ulkoleikkipaikka seurakunnan päiväkerholaisille, avoimen toiminnan perheille, pyhäkoululaisille ja lukuisille muille
seurakuntakeskuksessa vieraileville lapsille. Turvallisuuden takaisi parkkipaikan puolelle asennetut aidat sekä turvavaatimukset täyttävät yksinkertaiset leikkivälineet esim. keinut, liukumäki, hiekkalaatikko ja leikkimökki. Tärkeimpänä kuitenkin aidat.
Kunnostettu ulkoleikkipaikka palvelisi suurta määrää lapsia päivittäin ja
olisi taatusti arvostettu ja kovassa käytössä. Lasten lisäksi se toimisi
myös heidän kanssaan tulevien aikuisten kohtaamispaikkana. Tiukoista
taloudellisista ajoista huolimatta, on välttämätöntä investoida tulevaisuuteen, eli lapsiin. Ulkoleikkipaikka olisi tärkeä askel kohti entistä lapsimyönteisempää Naantalin seurakuntaa.
Isabella Hautala,
Naantalin seurakunnan lapsityön johtokunnan pj
Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): päätösehdotuksen hyväksyminen voidaan
lapsivaikutusten kannalta arvioida myönteiseksi ratkaisuksi.
Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto merkitsee aloitteen
vastaanotetuksi ja lähettää sen edelleen seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.
SN päätös 19.11.2015: Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 4.2.2016 § 12
[…]
Naantalin seurakunnan lapsityön johtokunnalta on 13.1.2016 pyydetty
esisuunnitelmaa leikkivälineistä, aitauksesta ja paikasta. Esisuunnitelman pohjalta voidaan työstää varsinainen rakentamissuunnitelma. Leik-
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kipaikan rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa Naantalin kaupungin
rakennustarkastukselta.
--- --- --Naantalin seurakunnan lapsityön johtokunnan kokous 19.1.2016 § 7 […]
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto käy periaatekeskustelun lasten leikkipaikan rakentamisesta Naantalin seurakuntakeskuksen pihapiiriin ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Käsittely:

Talousjohtaja antoi käsittelyn aikana muutetun päätösehdotuksen:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asiaa, kun Naantalin seurakunnan
lapsityön johtokunnan nimeämän työryhmän esitys on valmis.

YKN päätös:
4.2.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta periaatekeskustelun ja
hyväksyi talousjohtajan muutetun päätösehdotuksen.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 66
Lapsityön johtokunnan kokouksessaan 19.1.2016 § 7 nimeämät valmistelijat ovat laatineet suunnitelman leikkipaikasta. Suunnitelmassa
17.6.2016 nykyisen leikkipaikan yhteydessä oleva vanha betonirakenne
puretaan ja alueelta poistetaan pensaita. Leikkipaikalle on suunniteltu
leikkivälineiksi hiekkalaatikko, Nooan arkki –monitoimileikkikeskus,
kaksi keinua ja kaksi leppäkerttukiikkua. Suunnitelmassa on myös aluevaraus pienelle rinneliukumäelle. Suunnitelmassa alue on rajattu aidalla,
esim. taustalla olevan puuaidan mukaan.
Lapsityö on pyytänyt kustannusarviota leikkipaikan toteuttamisesta siten, että sinne sijoitettaisiin hiekkalaatikko, Nooan arkki –monitoimileikkikeskus ja kaksi leppäkerttukiikkua. Näiden kustannusarvio asennustöineen on yhteensä noin 10.800 euroa.
Koska leikkialueen vieressä on parkkipaikka, alue tulee rajata vähintään
120 cm korkealla aidalla. Naantalin kaupungilta on mahdollista saada
käyttöön Nuhjalan seurakuntakodin pihalla leikkipaikan ympärillä ollut
metalliaita. Aita oli luovutettu kaupungille sijoitettavaksi kaupungin ylläpitämän leikkikentän ympärille Rymättylään, mutta kaupunki ei tule
käyttämään kyseistä aitaa Rymättylässä. Mikäli aita otetaan käyttöön
seurakuntakeskuksen pihalla sen asennuskustannukset ja lisäosien vaatimat kustannukset ovat noin 9.000 euroa.
Leikkipaikka on merkittävä asemapiirustukseen ja annettava tiedoksi
kaupungin rakennustarkastukselle. Seurakuntayhtymä laatii asemapiirustuksen ja tekee rakennustarkastukselle toimenpideilmoituksen hankkeesta.
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Seurakuntayhtymä kiinteistön omistajana vastaa kuukausittain tapahtuvasta leikkikentän tarkastuksesta sekä laitteiden huoltamisesta tarvittaessa. Käyttäjän vastuulla on leikkikentälle mennessä tehdä alueen tarkastus
ja ilmoittaa havaituista epäkohdista kiinteistönhoitajalle.
Viite: Katso Ilmoitusasiat 78 §: 15. Talousarvioluonnos vuodelle 2017.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Naantalin seurakunnan
lapsityön suunnitelman leikkipaikasta sekä kustannusarvion 10.800
euroa. Aidan pystyttämisen kustannusarvio on noin 9.000 euroa.
Hanke pyritään toteuttamaan suunnittelukaudella 2017–2019. Päätös annetaan tiedoksi Naantalin seurakuntaneuvostolle ja lapsityön
johtokunnalle.
Käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto teki käsittelyn alussa katselmuksen seurakuntakeskuksen sisäpihalle, jonne leikkipaikka on suunniteltu.

YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL
24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

67 §
ARHOLANKUJALLA SIJAITSEVAN HUONEISTON MYYNTI
Viite:
Ark. 0.4.
–
Ark. 0.4.
Ark. 0.4.
Ark. 2.5.
Ark. 2.5.
Ark. 2.5.
Ark. 0.1.

Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 7.2.2013 § 22
Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 14.2.2013 § 12
Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 7.3.2013/ 45 §: 4
Päätöksenteko/ Talousjohtajan viranhaltijapäätös 9/2013/28.2.2013
Irtaimiston hankinta ja ylläpitäminen/ Myynti-ilmoitus
Irtaimiston hankinta ja ylläpitäminen/ Asunto-osakkeen ostotarjous, 66.000 euroa, 13.7.2016
Irtaimiston hankinta ja ylläpitäminen/ Asunto-osakkeen ostotarjous, 70.000 euroa, 14.7.2016
Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Sopimusten tekeminen/
Asunto-osakehuoneiston kauppa/ Kauppakirja 26.7.2016 liitteineen

Seurakuntayhtymän perussäännön 3 §:n mukaan ennen perussäännön
voimaantuloa seurakunnan omistuksessa olleen omaisuuden luovuttamiselle täytyy olla seurakuntaneuvoston etukäteinen hyväksyntä.
Ote Naantalin seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta 14.2.2013 § 12:
”SN päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyy Asunto Oy Lintuhaka, osakkeiden 2965–3116 myymisen.”
--- --- ---
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Kerrostalohuoneisto (Asunto Oy Lintuhaka)
2 h + keittiö
osakkeiden numerot: 2965-3116
osoite: Arholankuja 1 C 19, 21100 Naantali
pinta-ala: 55 m2
huoneiston kunto: tyydyttävä
Huoneisto vaatii perusteellisen kunnostuksen. Arvioidut korjauskustannukset ovat vähintään 15.000 euroa. Keittiökalusteet ja huoneiston kaikki pintamateriaalit pitäisi uusia.
--- --- --Huoneisto on ollut myynnissä kiinteistövälittäjällä ja siitä on saatu kaksi
tarjousta
13.7.2016 66.000 euroa ja
14.7.2016 70.000 euroa.
Kauppakirja on allekirjoitettu 26.7.2016. Huoneisto on tarjoukseen
14.7.2016 perustuen myyty […]lle ja […]lle 70.000 euron kauppahintaan.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Asunto Oy Lintuhaan osakkeet, numerot 2965–3116, jotka oikeuttavat hallitsemaan
osoitteessa Arholankuja 1 C 19 sijaitsevaa yhtiöjärjestyksen mukaan 2 h + k, 55 m2 huoneistoa, on myyty 26.7.2016 […]lle ja […]lle
70.000 euron kauppahintaan.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL
24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

68 §
ALOITE: SELVITYSPYYNTÖ KIRKKOHALLITUKSELLE (YKV)
Viite:
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.5.2016/ 9 §: 1
–
Kotimaa 24 (verkkolehti)/ Kipan kustannukset närästävät Naantalin kirkkovaltuustossa
20.5.2016
–
Kotimaa 24 (verkkolehti)/ Kipa vastaa naantalilaisten kritiikkiin 24.5.2016
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.5.2016, 9 §: 1
ALOITE
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Kirkkohallitus
Asia: Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan selvitys 23.3.2016
Tausta: Me allekirjoittaneet Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet olemme tehneet 26.11.2015 valtuustoaloitteen, jossa olemme vaatineet selvitystä KiPaan liittymisestä seurakuntayhtymälle
aiheutuvista kustannuksista sekä palvelujen toimivuudesta ennen kuin
lopullista päätöstä liittymisestä tehdään.
YKV lähetti aloitteen YKN:n valmisteltavaksi ja se pyysi lausuntoa KiPan johtokunnalta, joka puolestaan antoi lausuntonsa 23.3.2016.
Lausunto: Lausunnossa kerrottiin laajasti ja ympäripyöreästi niistä periaatteista, joita tullaan noudattamaan palvelukeskuksen palvelujen hinnoittelussa ja mainittiin, että Naantalin seurakuntayhtymän osalta palvelumaksun arvioidaan olevan noin 29.000 euroa vuodessa.
Koko projektin käynnissäolon aikana on vakuutettu, että palvelujen keskittämisestä yhteen paikkaan syntyy merkittäviä säästöjä seurakuntatalouksille. Näin ei kuitenkaan ole tapahtumassa, vaan kustannukset tuntuvat
vain kasvavan. Naantalin osalta on arvioitu, että todellinen nettokustannuslisä on noin 30 tuhatta euroa, ilman että mukaan olisi laskettu siirtymäkaudesta aiheutuvia usean kymmenen tuhannen euron lisäkustannuksia. Palvelukeskuksen palveluihin siirtyminen ei myöskään tuo henkilöstösäästöjä, vaan päinvastoin se lisää toiminnallisen puolen työntekijöiden työmäärää ja on siten pois seurakunnan jäsenten palvelemisesta.
Palvelukeskuksen johtokunta ei myöskään esittänyt minkäänlaisia laskelmia siitä, miten kulut katetaan tulevina vuosina. Vuoden 2014 alijäämä oli 5,3 milj.€, vaikka mukana olevilta seurakuntatalouksilta oli peritty keskimäärin yli 30 t€. Vuoden 2015 lukuja ei vielä ole käytettävissä,
mutta alijäämä lienee edelleenkin melkoinen. Miten alijäämät jatkossa
hoidetaan, onko vaihtoehto maksujen tuntuva korottaminen, vai edelleenkin kirkon keskusrahastosta kattaminen kuten nyt on tehty?
Näihin kysymyksiin halusimme saada tarkempia vastauksia, mutta niitä
emme saaneet Palvelukeskuksen johtokunnan lausunnosta. Nämä ovat
kuitenkin perustavaa laatua olevia kysymyksiä, kun arvioidaan palvelukeskuksen tarjoamiin palveluihin liittymistä, tai liittymisestä luopumista.
Mitään lakiin perustuvaa pakkoa liittyä mukaan palvelukeskuksen palveluihin ei ole olemassa.
Tästä syystä pyydämme, että Kirkkohallitus palvelukeskuksen johtokunnan toimintaa valvovana elimenä velvoittaisi palvelukeskuksen antamaan yksityiskohtaisempaa tietoa keskuksen tulevien vuosien talousenPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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nusteista ja kustannusten kehittymisestä ja perittävien maksujen määrästä tulevina vuosina. Arviota toivomme myös tulevien vuosien investoinneista esimerkiksi ATK-ohjelmien päivittämisestä, koska nykyisiltä
käyttäjiltä saamiemme tietojen mukaan nyt käytössä olevat ohjelmistot
eivät ole ajan tasalla.
Naantalissa, 12. päivänä toukokuuta 2016
Allekirjoitukset:
Erkki Rantanen, Riitta Alho, Leena Flander, Rauno Vänttinen, Hannele
Vienonen, Markus Helenius ja Juha Haapakoski
--- --- --YKV päätös:
12.5.2016

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähettää
sen yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 68
Valtuustoaloite on lähetetty 24.5.2016 kirkkohallitukseen kirkkoneuvos
Leena Rantaselle, joka on toimittanut aloitteen Kirkon palvelukeskuksen
johtokunnalle käsiteltäväksi. Johtokunnan vastausta ei ole saatu
30.8.2016 mennessä.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että asian käsittelyyn palataan,
kun vastaus aloitteeseen saadaan.

Käsittely:

Käsittelyn aikana talousjohtaja Jorma Koivula toi julki, että Kirkon
palvelukeskuksen johtokunta on kokouksessaan 30.8.2016 § 39 antanut vastauksen aloitteeseen. Johtokunnan päätös on saapunut
7.9.2016.
Talousjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se merkitsee tiedoksi Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan päätöksen 30.8.2016 § 39 vastauksena allekirjoittaneiden aloitteeseen
12.5.2016, 9 §: 1.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan muutetun
päätösehdotuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Kirkon palvelukeskuksen
johtokunnan päätöksen 30.8.2016 § 39 vastauksena allekirjoittaneiden aloitteeseen 12.5.2016, 9 §: 1.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

69 §
NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN JA KIRKON PALVELUKESKUKSEN
VÄLINEN PALVELUSOPIMUS
Viite:
Ark. 0.1. Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Sopimuskokoelma/
Kirkon palvelukeskus/ Palvelusopimus, liitteet 1–3
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 7.4.2016/ 48 §

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 7.4.2016 § 48
Kirkkohallituksen yhteydessä toimii kirkkojärjestyksen 22 luvun 11 §:n
mukaan kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka hoitaa seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien, kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran,
myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen.
Naantalin seurakuntayhtymä liittyy Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi kirkkohallituksen 20.9.2011 § 160 päätöksellä 1.1.2017 alkaen.
Tehtävien hoitamisesta sovitaan tarkemmin palvelusopimuksessa.
Kirkon palvelukeskus on 22.3.2016 lähettänyt seurakuntayhtymän hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi kirkkojärjestyksen 22 luvun 11 §:n
mukaisen palvelusopimuksen. Sopimuksen liitteinä ovat palveluihin liittyvä vastuunjakotaulukko, palvelujen hintaliite sekä sopimus tilastojen ja
raporttien luovuttamisesta.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että palvelusopimuksen yksityiskohdista käydään vielä neuvotteluja Kirkon palvelukeskuksen kanssa ja asian käsittelyyn palataan seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 69
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että asian käsittelyyn palataan,
kun Kirkkohallitukselle lähetettyyn aloitteeseen, 12.5.2016, 9 §: 1,
on saatu vastaus.

Käsittely:

Talousjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan kokouksessaan 30.8.2016 § 39 antaman vastauksen
allekirjoittaneiden aloitteeseen. Vastaus on saapunut 7.9.2016. Asian
käsittelyyn palataan seuraavassa kokouksessa.

YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

70 §
RAHATILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN
Viite:
Ark. 2.1. Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Rahatilien käyttöoikeudet 7.4.2016 (nähtävänä kokouksessa)
Ark. 0.1. Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Pankkivaltakirjat
Liedon Säästöpankki, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj (nähtävänä
kokouksessa)
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 7.4.2016/ 46 §

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 7.4.2016 § 46
Naantalin seurakuntayhtymä liittyy Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi 1.1.2017. Kipa huolehtii seurakuntayhtymän kirjanpidon ja
palkanlaskennan tehtävistä myöhemmin hyväksyttävässä palvelusopimuksessa määriteltävällä tavalla.
Kipa tarvitsee 1.1.2017 alkaen käyttöoikeudet seurakuntayhtymän pankkitileihin voidakseen hoitaa seurakuntayhtymän maksuliikennettä. Naantalin seurakuntayhtymän tulee antaa valtakirjalla Kipalle käyttö- ja tiedonsaantioikeudet Naantalin seurakuntayhtymän tileihin sekä oikeuden
toimia aineistonhoitajana maksuliikesopimuksissa. Teknisten valmistelujen vuoksi Kipa pyytää valtakirjoja jo tässä vaiheessa. Oikeudet tulevat
voimaan kuitenkin vasta 1.1.2017 alkaen.
--- --- --Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän rahatilien käyttöoikeudet luettelon 7.4.2016 mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa valtakirjoilla Kirkon palvelukeskukselle käyttö- ja tiedonsaantioikeudet Naantalin seurakuntayhtymän tileihin sekä oikeuden toimia aineistonhoitajana maksuliikesopimuksissa 1.1.2017 alkaen.
Käsittely:

Erkki Rantanen pyysi, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi,
että sovittuun menettelytapaan perustuen yksikin yhteisen kirkkoneuvoston jäsen voi pyytää asian pöydällepanoa silloin, kun asia on käsittelyssä
ensimmäistä kertaa ja siihen ei ole ollut mahdollisuutta perehtyä riittävästi.

YKN päätös:
7.4.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto jätti asian pöydälle.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 70
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän
rahatilien käyttöoikeudet luettelon 7.4.2016 mukaisesti. Yhteinen
kirkkoneuvosto antaa valtakirjoilla Kirkon palvelukeskukselle käyttö- ja tiedonsaantioikeudet Naantalin seurakuntayhtymän tileihin
sekä oikeuden toimia aineistonhoitajana maksuliikesopimuksissa
1.1.2017 alkaen.

YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

71 §
TALOUSTOIMISTON TEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAISET VAATIVOITUMISET
Viite:
–
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2014–2016
Ark. 1.4. Palkkahallinto/ Määräaikainen tehtävän vaativoituminen taloustoimisto 1.9.2016–30.6.2017,
taulukko 27.6.2016 (nähtävänä kokouksessa)

Kirkkohallitus on 20.9.2011 § 160 päättänyt Naantalin seurakuntayhtymän liittymisestä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi 1.1.2017
alkaen. Palvelukeskuksen asiakkaaksi liittyminen koskettaa jokaista työntekijää, mutta tuottaa eniten työtä Kipan yhteyshenkilöinä toimiville
työntekijöille. Seurakuntayhtymän taloushallinnon yhteyshenkilöksi Kipaan on nimetty pääkirjanpitäjä ja varahenkilöksi henkilöstösihteeri.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Palkkahallinnon yhteyshenkilöksi on nimetty henkilöstösihteeri ja varahenkilöksi pääkirjanpitäjä. Kipaan siirtyville seurakuntatalouksille suunnatut koulutukset, talous- ja palkkahallinnon prosesseihin sisältyvien tietojen siirto Kipan järjestelmiin sekä muun henkilöstön kouluttaminen
työllistää yhteyshenkilöitä merkittävästi muiden töiden ohella.
Naantalin seurakuntayhtymä on ottanut käyttöön Haahtela-yhtiöiden
tuottaman seurakuntien kiinteistöhallintajärjestelmän. Alkuvaiheessa on
ilmaiseksi käytettävissä rakennus- ja kiinteistötietojen kohderekisteri ja
siihen liittyvät perustoiminnot. Myöhemmin seurakunnat ja seurakuntayhtymät saavat käyttöönsä myös arvoesinetietojen kohderekisterin.
Jatkossa kirkkohallitus myöntää rakennusavustuksia vain kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöön ottaneille seurakunnille. Kiinteistöhallintajärjestelmään on ladattu pohjatiedoiksi Väestörekisterikeskuksen (VRK)
rakennusrekisteristä saatavilla olevia tietoja seurakuntayhtymän omistamista kiinteistöistä. Pohjatiedoissa on paljon puutteita ja virheellistä tietoa ja siten kaikkia kiinteistöjä koskevat tiedot on tarkistettava ja täydennettävä. Kiinteistöhallintajärjestelmän pääkäyttäjäksi on nimetty atktukihenkilö. Atk-tukihenkilön työmäärä tulee lisäksi lisääntymään Kipaan liityttäessä siirtymäkauden aikana sekä palvelutuotannon alkuvaiheessa, koska hänen tulee sijaistaa henkilöstösihteeriä ja pääkirjanpitäjää, esimerkiksi hautausasiakkaiden asiakaspalvelun ym. osalta, silloin
kun edellä mainitut Kipa-yhteyshenkilöt ovat varattuja palvelukeskuksen
asiakkuuteen liittyvien valmistelutöiden hoitamisessa.
--- --- --Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2014–2016
23 § Tehtävän muutoksen vaikutus peruspalkkaan
1 mom. Peruspalkan tarkistaminen
Jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus
muuttuu olennaisesti, se tarkistaa peruspalkan vaativuuden muutosta vastaavasti.
2 mom. Peruspalkan määräaikainen tarkistaminen
Jos 1 momentissa tarkoitettu muutos on tilapäinen, peruspalkkaa tarkistetaan määräajaksi.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää nostaa pääkirjanpitäjä […]n, henkilöstösihteeri […]n ja atk-tukihenkilö […]n tehtäväkohtaisia palkkoja 6 % ajalle 1.9.2016–30.6.2017.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Ei muutoksenhakuoikeutta evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 19 §:n nojalla.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

72 §
VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN PAIKKAKUNNALTA MUUTON VUOKSI
(YKV)
Viite:
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 15.1.2015/ 10 §
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 5.2.2015/ 7 §

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 72
KL 23 luku 2 § 1 momentti (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuus luottamustoimeen
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan
konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
KL 23 luku 4 § 1 momentti (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
--- --- --Teija Kallio on 12.5.2016 ilmoittanut sähköpostitse muuttavansa pois
Naantalin kaupungista ja pyytää vapautusta Naantalin seurakuntayhtymän luottamustoimista 1.7.2016 lukien.
Teija Kalliolla on ollut Naantalin seurakuntayhtymässä seuraavat luottamustoimet:
- yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
- yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
Teija Kallio on lisäksi valtuustoryhmän puheenjohtajana ollut johtoryhmän jäsen. Johtoryhmän jäseniä ovat yhteisen kirkkoneuvoston 5.2.2015
§ 7 päätöksellä valtuustoryhmien puheenjohtajat eli Naantalin Askel –
ryhmän uusi puheenjohtaja jatkaa johtoryhmän jäsenenä.
--- --- --Yhteiseen kirkkoneuvostoon on valittu yhteisen kirkkovaltuuston päätöksillä 15.1.2015 § 9–11 vuosiksi 2015–2016 seuraavat henkilöt:
Raimo Saarela, varapj (varajäsen Olli Rönnemaa)
Timo Jyväkorpi (varajäsen Jari Paasikivi)
Tiia Tavio (varajäsen Ritva Koskinen)
Reijo Ihalin (varajäsen Matti Seulanto)
Martti Jaanto (varajäsen Jussi Tähti)
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Irmeli Vainio (varajäsen Juha Haapakoski)
Erkki Rantanen (varajäsen Markus Helenius)
Isabella Hautala (varajäsen Leena Flander)
Åke Nyblom (varajäsen Jere Peltonen)
Teija Kallio (varajäsen Mari Leppänen)
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se
1) toteaa Teija Kallion menettäneen vaalikelpoisuutensa Naantalin
seurakuntayhtymän luottamustoimiin paikkakunnalta muuton
vuoksi ja toteaa Teija Kallion luottamustoimet Naantalin seurakuntayhtymässä päättyneeksi.
2) toteaa, että yhteiseen kirkkovaltuustoon jäseneksi nousee Veikko
Aro-Heinilä.
3) valitsee uuden jäsenen yhteiseen kirkkoneuvostoon sekä tarvittaessa uuden henkilökohtaisen varajäsenen yhteiseen kirkkoneuvostoon.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1–3.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

73 §
VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN VIRANHOIDON VUOKSI (YKV)
Viite:
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 15.1.2015/ 11 §
–
Naantalin seurakunta/ Kirkkoherran viranhaltijapäätös 1/2016/25.01.2016
–
Naantalin seurakunta/ Vs. kirkkoherran viranhaltijapäätös 37/2016/28.7.2016

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 73
KL 23 LUKU 4 § 1 momentti (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä
vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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KL 23 LUKU 3 § 2 momentti (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden rajoitus
Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luottamustoimeen saa valita tämän
seurakunnan palveluksessa olevaa henkilöä. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, ei seurakuntayhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa oleva henkilö ole vaalikelpoinen tämän seurakuntayhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan luottamustoimeen.
--- --- --Kirkkovaltuutettu Jere Peltonen on pidättäytynyt kirkkolain 23 luvun 4
§:n 1 momentin nojalla hoitamasta luottamustointaan toimiessaan Naantalin seurakunnan vt. nuorisotyönohjaajana ajalla 1.2.–31.7.2016 (6 kuukautta). Jere Peltosen palvelussuhde Naantalin seurakuntaan on tämän
jälkeen jatkunut hänen toimiessaan vs. nuorisotyönohjaajana ajalla 1.8.–
31.8.2016 (1 kuukausi).
Jere Peltosella on ollut Naantalin seurakuntayhtymässä seuraavat luottamustoimet:
- yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
- yhteisen kirkkoneuvoston varajäsen
--- --- --Yhteiseen kirkkoneuvostoon on valittu yhteisen kirkkovaltuuston päätöksillä 15.1.2015 § 9–11 vuosiksi 2015–2016 seuraavat henkilöt:
Raimo Saarela, varapj (varajäsen Olli Rönnemaa)
Timo Jyväkorpi (varajäsen Jari Paasikivi)
Tiia Tavio (varajäsen Ritva Koskinen)
Reijo Ihalin (varajäsen Matti Seulanto)
Martti Jaanto (varajäsen Jussi Tähti)
Irmeli Vainio (varajäsen Juha Haapakoski)
Erkki Rantanen (varajäsen Markus Helenius)
Isabella Hautala (varajäsen Leena Flander)
Åke Nyblom (varajäsen Jere Peltonen)
Teija Kallio (varajäsen Mari Leppänen)
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se
1) toteaa Jere Peltosen menettäneen vaalikelpoisuutensa Naantalin
seurakuntayhtymän luottamustoimiin kirkkolain 23 luvun 4 §:n
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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1 momentin nojalla toimittuaan Naantalin seurakunnassa vt. ja
vs. nuorisotyönohjaajana yhteensä seitsemän (7) kuukautta ja
toteaa Jere Peltosen luottamustoimet Naantalin seurakuntayhtymässä päättyneeksi.
2) toteaa, että yhteiseen kirkkovaltuustoon jäseneksi nousee Samu
Turunen. Varajäseniksi nousevat I sijalle Osmo Räsänen ja II sijalle Petri Laajala.
3) valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen yhteiseen kirkkoneuvostoon.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1–3.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

74 §
EMÄNNÄN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA TYÖSUHDE
Viite:
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Talousjohtajan viranhaltijapäätös 20/2016/14.4.2016
–
Efektia Oy/ Naantalin seurakunnan ruokapalvelujen analyysi ja kehittämissuunnitelma
1.4.2004

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016 § 74
Seurakuntakeskuksen emäntä on jäänyt eläkkeelle 30.6.2016.
Talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä 20/2016 Päivi Hartikainen on valittu määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.5.–30.9.2016 hoitamaan seurakuntakeskuksen emännän tehtäviä. Päivi Hartikainen on aikaisemmin
toiminut Naantalin seurakuntayhtymän ja tätä aikaisemmin Naantalin
seurakunnan palveluksessa tarvittaessa tulevana apuemäntänä vuodesta
1998 lähtien.
Emännän tehtävän täyttäminen edelleen on välttämätöntä ruokapalvelutoiminnan ylläpitämiseksi Naantalin seurakuntakeskuksessa ja Soiniemen leirikeskuksessa. Ruokapalveluista tehtiin perusteellinen selvitys ja
kehittämissuunnitelma vuonna 2004. Selvityksen perusteella päädyttiin
seuraavaan palvelujen järjestämistapaan:
1. Leirikeskuksen toiminta on seurakunnan omaa ruokapalvelutoimintaa, josta emäntä vastaa.
2. Seurakuntakeskuksen omat ruokapalvelut keskitetään kohtaamispaikkaan, jonka ruokapalvelutoiminnasta emäntä vastaa.
3. Seurakuntakeskuksen pääkeittiössä tapahtuva ruokapalvelutoiminta
on kilpailutettu ulkopuoliselle yrittäjälle, joka vastaa ulkopuolisten
tilaisuuksien sekä tarpeen mukaan omien tilaisuuksien ruokapalveluista.
Emäntä on tehnyt aiemmin kesäkaudella 1.6.–31.8. täyttä työaikaa ja
talvikaudella 1.9.–31.5. osa-aikaista työaikaa 31 tuntia/viikko. Emännän
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lisäksi palveluksessa on ollut tarvittaessa työhön tuleva apuemäntä.
Suunnitelman mukaan emännän työaikaa lisätään 1.10.2016 alkaen siten,
että emäntä tekee täyttä työaikaa ympäri vuoden. Ruuhkahuippuina ruokapalveluja tilataan tarvittaessa lisäksi seurakuntakeskuksen pääkeittiössä toimivalta yrittäjältä.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Päätöksellä on myönteinen vaikutus, koska emäntä työskentelee muun
muassa rippikoululeireillä lasten parissa.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee seurakuntakeskuksen emännän
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Päivi Hartikaisen
1.10.2016 alkaen. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista Päivi
Hartikaisen on esitettävä hyväksytty työterveyshuollon todistus terveydentilastaan. Vaativuusryhmä on 402.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

75 §
Ei julkisuuteen – Asia koskee viranhaltijan vuosisidonnaista palkanosaa
76 §
NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Viite:
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Talousjohtajan viranhaltijapäätökset (nähtävänä kokouksessa)

[…]
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan viranhaltijapäätökset tiedoksi.
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Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaista siirto-oikeutta ei ole
käytetty.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

77 §
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
78 §
ILMOITUSASIAT
[…]
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
YKN päätös:
8.9.2016

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Lisätietoja:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi
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8.9.2016

54 – 80 §

79 §
VALITUSOSOITUS
Yhteinen kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkolperusteet
lisvalitusta 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: 54–60, 63–69, 72–73, 76–80 §
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: 61–62, 70 ja 74 §
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: 71 ja 75 § kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n nojalla
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 kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja
150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimukviranomainen ja sen.
-aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
· Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali
Postiosoite: Piispantie 2, 21100 Naantali
Faksi: 02 4351 215
Sähköposti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 61–62, 70 ja 74 §
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.
Oikaisuvaatimuk- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoisen sisältö
tamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallitekeminen
sen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80–83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali
Postiosoite: Piispantie 2, 21100 Naantali
Faksi: 02 4351 215
Sähköposti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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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 Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
sisältö
– 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:
· Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Faksi: 010 3642 414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

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

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

PÄÄTÖKSET 4/2016
8.9.2016

· Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

40 (42)

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Faksi: 02 2797 001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
30 päivää
· Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Satamakatu 11, Helsinki
Postiosoite: PL 185, 00161 Helsinki
Faksi: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
30 päivää
· Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Faksi: 09 135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai
tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta
tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
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.
Pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika 14 päivää

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Faksi: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista,
ajan laskeminen tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
Valituskirjelmä
– 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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella,
että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia
hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
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.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta
peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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80 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén päätti kokouksen
klo 19.41.
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