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KOKOUSTIEDOT
Aika:
Paikka:
Pykälät:

Torstaina 29.9.2016 klo 18.00 – 18.50
Naantalin seurakuntakeskus, pääsali, Piispantie 2, 21100 Naantali
13 – 27 §

Kokoukseen kutsutut/läsnäolijat:
JÄSENET:
Merimaskun seurakunta:
Seulanto Matti
Juha Haapakosken sijalla
Pajunoja Tiina
Markus Heleniuksen sijalla
Ihalin Reijo
Vainio Irmeli
Naantalin seurakunta:
Ritvanen Pekka
Aimonen Lasse
Alho Riitta
Flander Leena
Jyväkorpi Timo
Aro-Heinilä Veikko
Keihäs Marketta
Koskinen Ritva
Kouki Kari
Laakkonen Reijo
Leppänen Mari
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Teija Kallion sijalla

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
Leino Elina
Nyblom Åke
Paasikivi Jari
Räsänen Osmo
Rantanen Erkki
Rönnemaa Olli
Saarela Raimo
Tavio Tiia
Hautala Isabella
Vänttinen Rauno
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Stina Leppäsen sijalla

Jere Peltosen sijalla

Hannele Vienosen sijalla

Rymättylän seurakunta:
Aho Pertti
Jaanto Martti
Lähteenmäki Kirsi
Tähti Jussi
Törne Jaana
MUUT KUTSUTUT:
Sirén Petri
Kairavuo Jani
Koivula Jorma
Kallio Heli

yhteisen kirkkoneuvoston pj; kirkkoherra, Rymättylän
seurakunta
vs. kirkkoherra, Naantalin seurakunta
talousjohtaja
hallintosihteeri

POISSA:
Haapakoski Juha
Helenius Markus
Kallio Teija
Leppänen Stina
Manner Juha
Peltonen Jere
Vienonen Hannele
Ahlstrand Markku
Huoponen Merttu-Mari

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
yhteisen kirkkovaltuuston varapj
jäsen
jäsen
kirkkoherra, Merimaskun seurakunta
viestintäsihteeri

___________________________
Pekka Ritvanen
puheenjohtaja

SYY:
muu syy
työmatka
22 §
muu syy
työmatka
23 §
muu syy
muu syy
muu syy

__________________________
Heli Kallio
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
___________________________
Ritva Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Kari Kouki
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa 30.9.2016 alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Ilmoitus tästä on asetettu nähtäväksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluille 22.9.2016.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Pöytäkirja on ollut nähtävissä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa
30.9.–31.10.2016 seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluilla olleiden ilmoitusten mukaisesti.
Naantalissa
/
2016
_________________________________
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri
13 §
KOKOUKSEN AVAUS
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen avasi kokouksen.
14 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhteiseen kirkkovaltuustoon ja yhteiseen kirkkoneuvostoon sekä asioiden käsittelyyn niissä sovelletaan, mitä kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta säädetään ja määrätään, ellei kirkkolaista tai -järjestyksestä
muuta johdu (KL 11:11 §).
KJ 8:5 § 2 mom
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
KJ 23:2 § 1 ja 3 mom
Jollei seurakunnan jäsenen tietoon saatettavasta hallinnollisesta kuulutuksesta
ole…muuta määrätty, se pannaan julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi…
Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa seurakunnassa…

Kokousta koskeva kuulutus on asetettu nähtäväksi Naantalin seurakuntayhtymän sekä Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien ilmoitustauluille 22.9.2016.
Kutsut esityslistoineen on lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille ja
muille kutsutuille 20.9.2016.
KL 7:4 § 1 mom
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto.
Käsittely:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Teija Kallio on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muuton
vuoksi. Asia käsitellään tämän kokouksen pykälässä 22. Teija Kallion sijalle tähän kokoukseen on kutsuttu Naantalin Askel –ryhmän I varavaltuutettu Veikko Aro-Heinilä.

Otteen oikeaksi todistaa
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Jere Peltonen on menettänyt vaalikelpoisuutensa viranhoidon vuoksi.
Asia käsitellään tämän kokouksen pykälässä 23. Naantalin Askel –ryhmän II varavaltuutettu Samu Turusella on opiskelueste ja kokoukseen on
kutsuttu III varavaltuutettu Osmo Räsänen.
Esteen ovat ilmoittaneet
- Juha Haapakoski. Hänen sijalleen on kutsuttu Merimaskun Majakkaryhmän I varavaltuutettu Matti Seulanto.
- Markus Helenius. Hänen sijalleen on kutsuttu Seurakuntamme puolesta –ryhmän I varavaltuutettu Tiina Pajunoja.
- Hannele Vienonen. Ruusuryhmän I varavaltuutettu Noora Maja, II
varavaltuutettu Jorma Aittokallio ja III varavaltuutettu Marja Nieminen ilmoittivat esteestä. Hannele Vienosen sijalle on kutsuttu ryhmän
IV varavaltuutettu Isabella Hautala.
- Juha Manner. Naantalin Askel –ryhmän IV varavaltuutettu Petri Laajala, V varavaltuutettu Kirsti Herrala ja VI varavaltuutettu Marja
Mäntylä ilmoittivat esteestä.
- Stina Leppänen. Hänen sijalleen on kutsuttu Majakka-ryhmän I varavaltuutettu Elina Leino.
Todetaan läsnä olevien valtuutettujen lukumäärä. Läsnä on yhteensä
24/31 varsinaista valtuutettua ja 6 varavaltuutettua, yhteensä 30 päätöksentekijää. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
YKV päätös:
29.9.2016

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

15 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat
aakkosjärjestyksen mukaan Ritva Koskinen ja Kari Kouki.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa 30.9.2016 alkaen kolmenkymmenen (30)
päivän ajan.
YKV päätös:
29.9.2016

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Koskinen ja Kari Kouki.

16 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
YKV päätös:
29.9.2016

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kahdella
lisäyksellä muihin asioihin pykäliksi 24 §: 1−2.

Otteen oikeaksi todistaa
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17 §
NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUKSET
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 §
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016/ 59 §

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
Ote pöytäkirjasta:
”82 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016 (TAVOITTEIDEN OSALTA)
Esittely: Johtokunnat ovat käsitelleet osavuosikatsauksen kesän 2016 aikana. Esityslistan liite 1 on kooste johtokuntien käsittelemistä sekä muiden kustannuspaikkojen tavoitteiden toteutumisen arvioinneista.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei lapsivaikutusta
Vs. kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi
osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2016 tavoitteiden toteutumisen osalta ja
lähettää sen Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.
SN päätös 1.9.2016: Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.”
--- --- --Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous 7.9.2016 § 30
Ote pöytäkirjasta:
”30 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016 TAVOITTEIDEN OSALTA
Osavuosikatsaus esityslistan liitteenä.
Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi
osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2016 tavoitteiden toteutumisen osalta ja
lähettää sen Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Käsittely: Juha Haapakoski ehdotti seurakuntaneuvoston käsittelyn pohjaksi, että taloustoimisto toimittaa laskelman, josta käy ilmi Merimaskun
seurakunnan kaikki budjettivarat yhteensä ja toteutuman yhteensä, sekä
vertailun yhtymän muihin seurakuntiin, seurakuntaneuvosto kannatti yksimielisesti ehdotusta.
SKN päätös 7.9.2016: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2016 tavoitteiden toteutumisen osalta ja lähettää sen Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Seurakuntaneuvosto pyytää tuleviin käsittelyihin, myös talousarvion
osalta, taloustoimistoa toimittamaan laskelman, josta käy ilmi Merimaskun seurakunnan kaikki budjettivarat yhteensä ja toteutuman yhteensä,
sekä vertailun yhtymän muihin seurakuntiin.”
--- --- --Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous 7.9.2016 § 51
Ote pöytäkirjasta:
”51 § OSAVUOSIKATSAUKSET 1-6/2016
Liitteenä osavuosikatsaukset 1-6/2016.
Tiedoksi seurakuntaneuvostolle. L 1
Päätös: Merkattiin tiedoksi ja hyväksyttiin talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1. 2016 – 30.6.2016.”
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --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.

--- --- --Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Naantalin seurakuntayhtymän
osavuosikatsauksista 1.1.–30.6.2016 talousarviomäärärahojen toteutumisen pääluokkakohtaisesti sekä merkitsi tiedoksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien kustannuspaikkojen osalta tavoitteiden toteutumisen.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja:

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

18 §
TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2017
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 §
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016/ 60 §

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.
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.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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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:
”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.”
--- --- --Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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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.
--- --- ---

YKV päätös:
29.9.2016

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti Naantalin seurakuntayhtymän
tuloveroprosentiksi 1,35 vuodelle 2017.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja:

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

19 §
HAKAPELLON KAPPELIN KORJAUKSEN SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
Viite:
Ark. 0.4.
Ark. 0.4.
Ark. 0.4.
Ark. 0.4.
Ark. 0.4.
Ark.
Ark.
Ark.
Ark.
Ark.
Ark.
Ark.
Ark.
Ark.0.4.

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
Kiinteistöakti/ Hakapellon kappeli/ 3.3. Rakentaminen, korjausrakentaminen ja laajentaminen/
Tiivistelmä Hakapellon kappelin korjaus- ja muutostöistä 22.8.2016
Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016/ 64 §

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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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.”
--- --- --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.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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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
YLEISPERIAATE
-

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

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.
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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.
Traktoritallin, konekorjaamon ja työkaluvaraston ilmastointi toteutetaan painovoimaisena entisen mallin mukaan.
LVIS-töissä joudutaan purkamaan useita puu- ja alumiinirakenteisia
alakattoja.

MUUTOKSET SISÄTILOISSA
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Vanhat keittiökalusteet puretaan henkilökunnan tiloista. Hallista siirretään tarpeettomat keittiökalusteet henkilökunnan keittiöön. Liesi ja
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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).
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- ---

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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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.
--- --- ---

YKV päätös:
29.9.2016

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Hakapellon kappelin LVISsuunnitelman ja rakennesuunnitelman sekä tarkennetun kustannusarvion 1.050.000 euroa, ja lähettää suunnitelmat tiedoksi kirkkohallitukselle.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja:

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

20 §
OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA KIINTEISTÖSTÄ 529-421-1-24 PAPPILA
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 §
Ark.0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016/ 65 §

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.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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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.
--- --- ---

YKV päätös:
29.9.2016

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myydä […] ja […]lle määräalan
n. 68 m2 Naantalin kaupungin (529) Pappilan kylässä (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.
Kirkollisvalitus kirkkohallitukselle.

Lisätietoja:

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

21 §
ALOITE: SELVITYSPYYNTÖ KIRKKOHALLITUKSELLE
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
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan kokous 30.8.2016/ 39 §
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016/ 68 §

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 talousennusteista ja kustannusten kehittymisestä ja perittävien maksujen määräsPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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tä 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.

YKN päätös:
8.9.2016

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.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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--- --- --YKV päätös:
29.9.2016

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan päätöksen 30.8.2016 § 39 vastauksena allekirjoittaneiden aloitteeseen 12.5.2016, 9 §: 1.
[Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan päätös 30.08.2016 § 39]
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).

Lisätietoja:

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

22 §
VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN PAIKKAKUNNALTA MUUTON VUOKSI
Viite:
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 15.1.2015/ 10 §
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 5.2.2015/ 7 §
Ark. 0.4. Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016/ 72 §

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.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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--- --- --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 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.
--- --- ---

Käsittely:

YKV päätös:
29.9.2016

Valtuutettu Åke Nyblom ehdotti yhteisen kirkkoneuvoston jäseneksi
valittavan Mari Leppäsen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lasse Aimosen. Muita ehdotuksia ei tehty.
Yhteinen kirkkovaltuusto
1) totesi Teija Kallion menettäneen vaalikelpoisuutensa Naantalin seurakuntayhtymän luottamustoimiin paikkakunnalta muuton
vuoksi ja totesi Teija Kallion luottamustoimet Naantalin seurakuntayhtymässä päättyneeksi.
2) totesi, että yhteiseen kirkkovaltuustoon jäseneksi nousee Veikko
Aro-Heinilä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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3) valitsi yhteiseen kirkkoneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäseneksi Mari Leppäsen sekä hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lasse Aimosen.
Ei muutoksenhakuoikeutta päätöksistä 1–2. Kirkollisvalitus hallintooikeudelle päätöksestä 3.
Lisätietoja:

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

23 §
VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN VIRANHOIDON VUOKSI
Viite:
Ark. 0.4.
–
–
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
Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.9.2016/ 73 §

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.
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
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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--- --- --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
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.
--- --- ---

Käsittely:

Valtuutettu Åke Nyblom ehdotti uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi yhteiseen kirkkoneuvostoon valittavan Reijo Laakkosen.
Muita ehdotuksia ei tehty.

YKV päätös:
29.9.2016

Yhteinen kirkkovaltuusto
1) totesi Jere Peltosen menettäneen vaalikelpoisuutensa Naantalin
seurakuntayhtymän luottamustoimiin kirkkolain 23 luvun 4 §:n
1 momentin nojalla toimittuaan Naantalin seurakunnassa vt. ja
vs. nuorisotyönohjaajana yhteensä seitsemän (7) kuukautta ja

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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totesi Jere Peltosen luottamustoimet Naantalin seurakuntayhtymässä päättyneeksi.
2) totesi, että yhteiseen kirkkovaltuustoon jäseneksi nousee Samu
Turunen. Varajäseniksi nousevat I sijalle Osmo Räsänen ja II sijalle Petri Laajala.
3) valitsi yhteiseen kirkkoneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi Åke Nyblomin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Reijo Laakkosen.
Ei muutoksenhakuoikeutta päätöksistä 1–2. Kirkollisvalitus hallintooikeudelle päätöksestä 3.
Lisätietoja:

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

24 §
MUUT ASIAT
24 §: 1

ALOITE KIRKKOLAIN MUUTTAMISEKSI KIRKON
PALVELUKESKUKSEN (KIPAN) TOIMINNAN OSALTA
Hiippakuntavaltuusto/Kirkolliskokous
Asia: Aloite Kirkkolain muuttamiseksi Kirkon palvelukeskuksen
(Kipan) toiminnan osalta
Me allekirjoittaneet Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet pyydämme, että Hiippakuntavaltuusto esittää kirkolliskokoukselle seuraavaa: Kirkolliskokouksen tulee ryhtyä pikaisesti toimenpiteisiin KL:n muuttamiseksi siten, että seurakuntatalouksille annetaan mahdollisuus hankkia kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut
myös itsenäisesti, valitsemallaan tavalla.
Perustelut:
Heta/Kipa-hanke ei ole toteutunut Kirkkohallituksen suunnittelemalla
tavalla, niin että se toisi säästöjä. On käynyt ilmi, että Kipa aiheuttaa
useille seurakuntatalouksille huomattavia kustannuksia ja ylimääräistä
työtä. Esimerkistä käyköön Naantalin seurakuntayhtymä. Sille aiheutuu
noin 30.000 euron lisäkustannukset vuodessa ja sen lisäksi siirtymävaiheen kustannukset noin 20.000−30.000 euroa.
Kipan johtokunta ei ole pystynyt antamaan tyydyttävää vastausta aloitteisiin, jotka joukko Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseniä on allekirjoittanut (Liitteet).
Pidämme huolestuttavana kehityksenä kirkossamme vallitsevaa pyrkimystä viedä seurakuntien ja seurakuntayhtymien asioiden hoito etäälle,
pois niiden omista käsistä. Seurauksena on ilman muuta demokratian
heikentyminen. On vaarana, että tällainen kehitys heikentää seurakuntalaisten, veronmaksajien, sitoutumista kirkkoon.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Naantalissa 29.9.2016
Allekirjoitukset:
Erkki Rantanen, Pekka Ritvanen, Åke Nyblom ja 27 muuta allekirjoittajaa (liite 1)
--- --- --YKV päätös:
29.9.2016

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähettää sen
yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).

24 §: 2

ALOITE: HAUDOILLE KUKKA JA/TAI KYNTTILÄ TILAUKSESTA
Me allekirjoittaneet esitämme, että Naantalin seurakuntayhtymän seurakunnissa otetaan käyttöön palvelu, jossa haudoille on mahdollista tilata
kukka- ja/tai kynttilä esimerkiksi pyhäinpäivinä, jouluna ja pääsiäisenä.
Kukat valittaisiin seurakuntayhtymässä vuodenajan mukaan ja kynttilä
olisi hatullinen hautakynttilä, millä olisi pitkä paloaika.
Monelle ikääntyneelle, sairaalle, liikuntarajoitteiselle, tai kaukana asuvalle omaiselle tämä palvelu voisi tuoda suuren ilon.
Seurakuntayhtymältä puhelimitse tai sähköpostilla hyvissä ajoin tilattu
palvelu toteutettaisiin vasta, kun tilauksesta on saatu maksusuoritus.
Toivomme asiaan myönteistä suhtautumista.
Naantalissa 29.9.2016
Riitta Alho ja 23 muuta allekirjoittajaa (liite 2)
--- --- ---

YKV päätös:
29.9.2016

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähettää sen
yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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25 §
ILMOITUSASIAT
[…]
YKV päätös:
29.9.2016

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
26 §
VALITUSOSOITUS
Yhteinen kirkkovaltuusto

29.9.2016

13 – 27 §

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: 13–16, 21, 22 (päätökset 1–2), 23 (päätökset 1–2), 24:
1−2, 25–27 §
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin
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 ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaiHankintasuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankinoikaisun
taoikaisun (Hankintalaki 80–83 §).
tekeminen
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali
Postiosoite: Piispantie 2, 21100 Naantali
Faksi: 02 4351 215
Sähköposti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi

Hankintaoikaisun
sisältö

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.
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
ValitusviKirkollis- ja hallintovalitukset
ranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
ja valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
· Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Faksi: 010 36 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 17–19, 22 (päätös 3) ja
23 (päätös 3) §

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Valitusaika

· Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykä- 30 päivää
lät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Faksi: 02 279 7001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
30 päivää
· Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 20 §
Käyntiosoite: Satamakatu 11, Helsinki
Postiosoite: PL 185, 00161 Helsinki
Faksi: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
· Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
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).
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
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Faksi: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksen- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
hakuajan
laskeminen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Valituskir- Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
jelmä
– 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
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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– 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.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviValitusasiakirjojen ranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin
toimittami- välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolonen
ajan päättymistä.
Oikeuden- Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
käyntimak- oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa
2.000 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
su
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

27 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen päätti kokouksen klo 18.50.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

