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KOKOUSTIEDOT
Aika:
Paikka:
Pykälät:

Torstaina 17.1.2019 klo 18.00 – 18.59
Naantalin seurakuntakeskus, pääsali, Piispantie 2, 21100 Naantali
1 – 16 §

Kokoukseen kutsutut/läsnäolijat:
JÄSENET:
Merimaskun seurakunta:
Markus Helenius
Reijo Ihalin
Erkki Rantala
Irmeli Vainio
Naantalin seurakunta:
Seija Tuominen
Tommy Björkskog
Leena Flander
Roosa Hanhinen
Pirjo Järvenranta
Ritva Koskinen
Kari Kouki
Mari Leppänen
Katja Mäntylä
Mari-Milla Aura
Reijo Laakkonen
Pirjo Orrela
Jari Paasikivi
Erkki Rantanen
Jyrki Rautiainen
Jutta Rinneranta
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

varavaltuutettu, Riitta Alhon sijalla

varavaltuutettu, Emil Nyblomin sijalla
varavaltuutettu, Åke Nyblomin sijalla

Otteen oikeaksi todistaa
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läsnä 1–14 §

Rymättylän seurakunta:
Martti Jaanto
Kaija Saarni
Kaisa Suovanen
Jussi Tähti
Jaana Törne
MUUT KUTSUTUT:
Mustonen Lasse
Ahlstrand Markku
Koivula Jorma
Huoponen Merttu-Mari
Kallio Heli

vs. kirkkoherra, Naantalin seurakunta
kirkkoherra, Merimaskun seurakunta
talousjohtaja
viestintäsihteeri
hallintosihteeri

POISSA:
Alho Riitta
Nyblom Emil
Nyblom Åke
Sirén Petri

jäsen
jäsen
jäsen
kirkkoherra, yht. kirkkoneuvoston pj

___________________________
Ritva Koskinen
puheenjohtaja (1–7 §)

SYY:
muu syy
muu syy
työeste
vuosiloma

__________________________
Pekka Ritvanen
puheenjohtaja (8–16 §)

___________________________
Heli Kallio
sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
___________________________
Tommy Björkskog
pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Leena Flander
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän
taloustoimistossa 18.1.2019 alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan.
Ilmoitus tästä on asetettu nähtäväksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien
ilmoitustauluille 10.1.2019.
Pöytäkirja on ollut nähtävissä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa
18.1.–18.2.2019 seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluilla olleiden
ilmoitusten mukaisesti.
Naantalissa /
2019
_________________________________
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Ritva Koskinen avasi kokouksen (KJ 8:5 § 1 mom).
2§
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 10.1.2019.
Kutsut esityslistoineen on lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille ja
muille kutsutuille 8.1.2019.
KL 7:4 § 1 mom
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto.
Käsittely:

Esteen ovat ilmoittaneet
- Emil Nyblom. Naantalin Askel -ryhmän I varavaltuutettu Juha Mannerilla on myös este. Kokoukseen on kutsuttu II varavaltuutettu MariMilla Aura.
- Åke Nyblom. Kokoukseen on kutsuttu Naantalin Askel –ryhmän III
varavaltuutettu Reijo Laakkonen.
- Riitta Alho. Kokoukseen on kutsuttu Ruusuryhmän I varavaltuutettu
Seija Tuominen.
Todetaan läsnä olevien valtuutettujen lukumäärä. Läsnä on yhteensä
28/31 varsinaista valtuutettua ja 3 varavaltuutettua, yhteensä 31 päätöksentekijää. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

YKV päätös:
17.1.2019
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Otteen oikeaksi todistaa
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3§
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALINTA
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin vuosiksi 2019–
2020.
Käsittely:

Pekka Ritvanen ehdotti sihteeriksi hallintosihteeri Heli Kalliota.

YKV päätös:
17.1.2019

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi sihteerikseen hallintosihteeri
Heli Kallion vuosiksi 2019–2020.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

4§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan Riitta Alho ja Tommy Björkskog. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa 18.1.2019 alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan.
Käsittely:

Riitta Alhon ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, puheenjohtaja
teki muutetun päätösehdotuksen: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan Tommy
Björkskog ja Leena Flander. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi
kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa 18.1.2019 alkaen
kolmenkymmenen (30) päivän ajan.

YKV päätös:
17.1.2019

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommy Björkskog ja Leena
Flander.

5§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
YKV päätös:
17.1.2019

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yhdellä
lisäyksellä ilmoitusasioihin pykäläksi 14 §: 10.

Otteen oikeaksi todistaa
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6§
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 1.11.2018 § 97
KJ 8:2
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan…toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan itselleen puheenjohtajan vuosiksi 2019–2020.
YKN päätös:
1.11.2018

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
--- --- ---

Käsittely:

Erkki Rantanen ehdotti puheenjohtajaksi Pekka Ritvasta. Muita
ehdotuksia ei tehty.

YKV päätös:
17.1.2019

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen
Pekka Ritvasen vuosiksi 2019–2020.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja:

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

7§
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 1.11.2018 § 98
KJ 8:2
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan…varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan vuosiksi 2019–2020.
YKN päätös:
1.11.2018
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Otteen oikeaksi todistaa
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--- --- --Käsittely:

Erkki Rantanen ehdotti varapuheenjohtajaksi Jyrki Rautiaista.
Muita ehdotuksia ei tehty.

YKV päätös:
17.1.2019

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajakseen Jyrki Rautiaisen vuosiksi 2019–2020.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja:

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

8§
SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 1.11.2018 § 99
Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
työjärjestys
B. Suhteellinen vaali
18 §
Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan,
johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.
Vaalilautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa
itselleen sihteeri.
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää vuoden 2019 alusta toimikautensa
aloittavalle yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä.
YKN päätös:
1.11.2018

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
--- --- ---

Otteen oikeaksi todistaa
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Käsittely:

Leena Flander ehdotti vaalilautakuntaan jäseniksi Katja Mäntylää,
Kari Koukia ja Hannele Vienosta sekä varajäseniksi tässä järjestyksessä Kaija Saarnia, Pirjo Järvenrantaa ja Riitta Alhoa. Muita ehdotuksia ei tehty.

YKV päätös:
17.1.2019

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen
suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan jäseniksi Katja Mäntylän,
Kari Koukin ja Hannele Vienosen sekä varajäseniksi tässä järjestyksessä Kaija Saarnin, Pirjo Järvenrannan ja Riitta Alhon.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja:

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

9§
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 1.11.2018 § 100
KL 10 luku: Kirkkoneuvosto, 2 § 2 mom
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
--- --- --Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
KOKOONPANO
2§
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Ensin valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sen jälkeen
muut jäsenet. Mikäli vaali suoritetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, valitaan varapuheenjohtaja ja jäsenet samassa vaalissa ja valituista
jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja. Tämän jälkeen valitaan jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan vuosiksi 2019–2020.
YKN päätös:
1.11.2018

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
--- --- ---

Otteen oikeaksi todistaa
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Käsittely:

Reijo Ihalin ehdotti varapuheenjohtajaksi Irmeli Vainiota. Muita
ehdotuksia ei tehty.

YKV päätös:
17.1.2019

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Irmeli Vainion vuosiksi 2019–2020.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja:

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

10 §

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN VALINTA
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 1.11.2018 § 101
KJ 10:10 § 1 mom
Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja
enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään.
Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.
--- --- --KL 10 luku: Kirkkoneuvosto, 2 § 2 mom
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
--- --- --Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
KOKOONPANO
1§
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin seurakuntayhtymän
seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 9 muuta jäsentä, joista vähintään yksi on yhtymän kustakin seurakunnasta.
2§
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Ensin valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sen jälkeen
muut jäsenet. Mikäli vaali suoritetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, valitaan varapuheenjohtaja ja jäsenet samassa vaalissa ja valituista
jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja. Tämän jälkeen valitaan jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan yhteiseen
kirkkoneuvostoon yhdeksän varsinaista jäsentä vuosiksi 2019–2020.
YKN päätös:
1.11.2018

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Käsittely:

Tommy Björkskog ehdotti yhteisen kirkkoneuvoston jäseniksi Marjo Sipilää, Jari Paasikiveä, Antti Tunturia, Reijo Ihalinia, Martti
Jaantoa, Erkki Rantasta, Leena Flanderia, Tommy Björkskogia ja
Mari Leppästä. Muita ehdotuksia ei tehty.

YKV päätös:
17.1.2019

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2019–2020 Marjo Sipilän,
Jari Paasikiven, Antti Tunturin, Reijo Ihalinin, Martti Jaanton,
Erkki Rantasen, Leena Flanderin, Tommy Björkskogin ja Mari
Leppäsen.

--- --- ---

Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.
Lisätietoja:

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

11 §
YHTEISEEN KIRKKONEUVOSTOON VALITTUJEN JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 1.11.2018 § 102
KJ 10, 10 § 1 mom
Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja
enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään.
Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.
--- --- --KL 10 luku: Kirkkoneuvosto, 2 § 2 mom
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
--- --- ---

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
KOKOONPANO
1§
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin seurakuntayhtymän
seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 9 muuta jäsentä, joista vähintään yksi on yhtymän kustakin seurakunnasta.
2§
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Ensin valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sen jälkeen
muut jäsenet. Mikäli vaali suoritetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, valitaan varapuheenjohtaja ja jäsenet samassa vaalissa ja valituista
jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja. Tämän jälkeen valitaan jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan yhteiseen
kirkkoneuvostoon valitulle varapuheenjohtajalle sekä varsinaisille
jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019–2020.
YKN päätös:
1.11.2018

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Käsittely:

Tommy Björkskog ehdotti varapuheenjohtaja Irmeli Vainion henkilökohtaiseksi varajäseneksi Katja Mäntylää sekä Marjo Sipilän varajäseneksi Pirjo Orrelaa, Jari Paasikiven varajäseneksi Arto Sinkkosta, Antti Tunturin varajäseneksi Ritva Koskista, Reijo Ihalinin
varajäseneksi Erkki Rantalaa, Martti Jaanton varajäseneksi Jussi
Tähteä, Erkki Rantasen varajäseneksi Markus Heleniusta, Leena
Flanderin varajäseneksi Jutta Rinnerantaa, Tommy Björkskogin
varajäseneksi Reijo Laakkosta ja Mari Leppäsen varajäseneksi Sari
Outista. Muita ehdotuksia ei tehty.

YKV päätös:
17.1.2019

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti vuosiksi 2019–2020
valitun yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Irmeli Vainion
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Katja Mäntylän sekä
Marjo Sipilän varajäseneksi Pirjo Orrelan,
Jari Paasikiven varajäseneksi Arto Sinkkosen,
Antti Tunturin varajäseneksi Ritva Koskisen,
Reijo Ihalinin varajäseneksi Erkki Rantalan,
Martti Jaanton varajäseneksi Jussi Tähden,
Erkki Rantasen varajäseneksi Markus Heleniuksen,
Leena Flanderin varajäseneksi Jutta Rinnerannan,

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Tommy Björkskogin varajäseneksi Reijo Laakkosen ja
Mari Leppäsen varajäseneksi Sari Outisen.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.
Lisätietoja:

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

12 §
TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019–2022

Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 1.11.2018 § 96

KJ 15:7, 1–3 mom (8.5.2015/1606)

Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan
tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
--- --- --Naantalin seurakuntayhtymä on saanut BDO Audiator Oy:ltä 5.10.2018
tarjouksen tilintarkastuspalveluista valtuustokaudelle 2019–2022. […]
Koska tilintarkastuspalveluiden kokonaishinta valtuustokauden ajalta
alittaa hankintalain 4 luvun 25 §:n mukaisen palveluhankintoja koskevan
hankintarajan 60.000 euroa (alv 0 %), tilintarkastaja on mahdollista valita ilman kilpailutusta.
--- --- --Arvio lapsiasiavaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan Naantalin
seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle 20192022 BDO Audiator Oy:n 5.10.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti.
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT ja HTM Sinikka Niitynperä.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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YKN päätös:
1.11.2018

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

YKV päätös:
17.1.2019

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Naantalin seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle 2019–2022
BDO Audiator Oy:n 5.10.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT ja HTM Sinikka Niitynperä.

--- --- ---

Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.
Lisätietoja:

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

13 §
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
14 §
ILMOITUSASIAT
[…]
YKV päätös:
17.1.2019

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

15 §
VALITUSOSOITUS
Yhteinen kirkkovaltuusto

17.1.2019

1 – 16 §

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: 1–2, 4–5 ja 13–16 §
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 kirkollisvalitusPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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ta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon 1 (hankintalaki 1397/2016).
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
HANKINTAOIKAISU
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaiHankintasuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankinoikaisun
taoikaisun (Hankintalaki 1397/2016: 132–135 §).
tekeminen
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
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:

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat) [Hankintalaki
(1397/2016)]

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

PÄÄTÖKSET 1/2019
17.1.2019

14(16)

• Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Faksi: 010 36 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 3 ja 6–12 §

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

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

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:
Käyntiosoite: Satamakatu 11, Helsinki
Postiosoite: PL 185, 00161 Helsinki
Faksi: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.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:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Faksi: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
Valitus– valittajan nimi ja kotikunta
kirjelmä
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa
(1397/2016) 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 25 §: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.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Oikeuden- Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260
käyntimak- euroa ja markkinaoikeudessa 2.050 euroa, jollei tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
su
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.59.
Kokous päättyi vs. kirkkoherra Lasse Mustosen pitämään iltahartauteen.
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