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pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän
taloustoimistossa 23.10.2020 alkaen kolmenkymmenen (30) päivän
ajan.
Ilmoitus tästä on asetettu nähtäväksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien
ilmoitustauluille 14.10.2020.
Pöytäkirja on ollut nähtävissä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa 23.10.–24.11.2020 seurakuntayhtymän ja seurakuntien
ilmoitustauluilla olleiden ilmoitusten mukaisesti.
Naantalissa

1§
KOKOUKSEN AVAUS

/

2020

_________________________________
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen avaa
kokouksen.
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 14.10.2020.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Kutsut esityslistoineen on lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille ja muille kutsutuille 12.10.2020.
KL 7:4 § 1 mom
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto.
Käsittely:

Todetaan, että esteen ovat ilmoittaneet:
-Markus Helenius. Seurakuntamme puolesta-ryhmän 1. varavaltuutettu Eliisa Ansamaa on kutsuttu kokoukseen.
-Ritva Koskinen. Majakka-ryhmän 1. varavaltuutettu Markku
Leivo on kutsuttu kokoukseen.
-Emil Nyblom. Naantalin Askel-ryhmän 1.varavaltuutettu Juha
Mannerilla on myös este. 2.varavaltuutettu Mari-Milla Auralla
on myös este. 3. varavaltuutettu Reijo Laakkonen on kutsuttu
kokoukseen.
-Åke Nyblom. Naantalin Askel-ryhmän 4. varavaltuutettu Reijo
Kortelainen on kutsuttu kokoukseen.
-Reijo Kortelainen ilmoitti viime hetken esteestä.
-Pia Teissala. Majakka-ryhmän 2.varavaltuutettu Mikko Santalahti on kutsuttu kokoukseen.
-Jussi Tähti. Rymättylän seurakunnan vaaliyhdistyksen
1.varavaltuutettu Elina Koisaari ei vastannut yhteydenottoon.
2.varavaltuutettu Riitta Kempellä on myös este. 3. varavaltuutettu Maarit Sainio on kutsuttu kokoukseen.
-Mari Leppänen. Naantalin Askel-ryhmän 5.varavaltuutettu
Nelli Maikoe ei vastannut yhteydenottoon, eikä myöskään 6.
varavaltuutettu Sari Laaksonen. Myöskään 7.varavaltuutettua
Sari Outista ei tavoitettu. 8.varavaltuutettu Juhani Ellä kutsuttiin kokoukseen.
-Jyrki Rautiainen ilmoitti esteestä.
-Petri Sirén ilmoitti esteestä.
-Jutta Rinneranta ilmoitti esteestä.
Todetaan läsnä olevien valtuutettujen lukumäärä. Läsnä on
yhteensä 22/31 varsinaista valtuutettua ja 6 varavaltuutettua,
yhteensä 28 päätöksentekijää. Kokous todetaan lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

YKV päätös:
21.10.2020

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
SIHTEERIN VALINTA
Viite: Ark. […]

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.2.2019 § 3 valinnut
hallintosihteeri Heli Kallion yhteisen kirkkoneuvoston sihteeriksi
vuosiksi 2019-2020. Vs. talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 11/2020 myöntänyt hallintosihteerille työvapaata ajalle
3.6.2020-14.4.2021.
--- --- --Puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kokouksen sihteeriksi hallintosihteeri Laura
Sundqvist.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että sihteerinä 31.12.2020
asti toimii hallintosihteeri Laura Sundqvist.

4§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat
aakkosjärjestyksen mukaan Kouki Kari ja Leppänen Mari.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin
seurakuntayhtymän taloustoimistossa 23.10.2020 alkaen
kolmenkymmenen (30) päivän ajan.
Käsittely:

Mari Leppänen on ilmoittanut esteestä. Valitaan hänen tilalleen uusi pöytäkirjantarkastaja. Mari Leppäsen jälkeen aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olisi Pirjo Orrela. Sovittiin
pöytäkirjantarkastuspäiväksi torstai 22.10.2020.

YKV päätös:
21.10.2020

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Kouki ja Pirjo Orrela.

5§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Käsittely:
YKV päätös:
21.10.2020

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6§
MÄÄRÄAIKAINEN LUOTTAMUSTOIMESTA VAPAUTTAMINEN
Viite: Ark. […]

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

PÄÄTÖKSET 1/2020
21.10.2020

6(22)

Kirkkolaki 23:
”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: 2 § 1 mom)
”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.” (KL 23: 3 § 2
mom)
”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: 4 § 1 mom)
”Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta
päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.” (KL 23: 6 § 1 mom)
--- --- --Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntapastori on
antanut viranhaltijapäätöksellään 62/2020/25.8.2020 pastori
Jyrki Rautiaiselle viranhoitomääräyksen Merimaskun seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle 24.8.–15.11.2020. Rautiainen on Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
jäsen ja varapuheenjohtaja.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi Jyrki Rautiaisen viranhoitomääräyksen
Merimaskun seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle
24.8.–15.11.2020;
2. toteaa, että Jyrki Rautiainen ei saa hoitaa luottamustointaan Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenenä ja varapuheenjohtajana ajalla 24.8.–15.11.2020;
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Jyrki Rautiainen
vapautetaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 24.8.–
15.11.2020;
4. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle että Naantalin Askel –
ryhmän ensimmäinen varajäsen kutsutaan yhteisen kirkkovalPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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tuuston varsinaiseksi jäseneksi 15.11.2020 saakka ja
5. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee itselleen tilapäisen varapuheenjohtajan 15.11.2020 saakka.
Käsittely:
YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto

11.9.2020

1. merkitsi tiedoksi Jyrki Rautiaisen viranhoitomääräyksen
Merimaskun seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle
24.8.–15.11.2020;
2. totesi, että Jyrki Rautiainen ei saa hoitaa luottamustointaan Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenenä ja varapuheenjohtajana ajalla 24.8.–15.11.2020;
3. esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Jyrki Rautiainen
vapautetaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 24.8.–
15.11.2020;
4. esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle että Naantalin Askel –
ryhmän ensimmäinen varajäsen kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 15.11.2020 saakka ja
5. esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee itselleen tilapäisen varapuheenjohtajan 15.11.2020 saakka.
--- --- --Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 21.10.2020 § 6

Käsittely:

Tommy Björkskog ehdotti Kari Koukia yhteisen kirkkovaltuuston
tilapäiseksi varapuheenjohtajaksi.

YKV päätös:
21.10.2020

Yhteinen kirkkovaltuusto:
1. toteaa, että Jyrki Rautiainen vapautetaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 24.8.-15.11.2020.
2.päätti, että Naantalin Askel-ryhmän ensimmäinen varajäsen
kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi
15.11.2020 saakka.
3.valitsi yhteisen kirkkovaltuuston tilapäiseksi varapuheenjohtajaksi Kari Koukin 15.11.2020 saakka.

Lisätietoja:

vs. talousjohtaja Merja Läksy, puh. 040 130 8352,
merja.laksy@evl.fi

7§
NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2019
Viite: Ark. […]

Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 22 §
Tilinpäätös
Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta
kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä, ja sen allekirjoittavat
päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä.
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista
asiakirjoista. Tilinpäätös ja tasekirja laaditaan kirkkohallituksen
antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja sisältää tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailun, tilinpäätöksen liitetiedot,
allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja laaditaan paperimuodossa.
Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi.
Tilintarkastuskertomus liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun
loppuun mennessä.
Seurakuntayhtymän tilinpäätös julkaistaan seurakuntayhtymän
verkkosivuilla.
Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 20 §
Hautainhoitorahastojen kirjanpidot hoidetaan omina taseyksikköinään.
Ote talousjohtajan katsauksesta 2019:
”Tilinpäätöksen tärkeimpiä tunnuslukuja
Tilikaudelta muodostui ylijäämää 74 239 euroa. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on 239 399 euroa. Vuosina 2009–2012
on muodostunut alijäämää yhteensä 1 785 000 euroa. Alijäämä
on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden
2019 päättyessä ylijäämää on 3 293 264 euroa. Seurakuntayhtymän aloittaessa vuonna 2009 ylijäämää oli noin 2,8 milj. euroa.
Investointivarauksia ei ole tehty seurakuntayhtymän aikana.
Käyttötalouden toimintatuotot ovat 638 142 euroa ja toimintakulut 3 957 724 euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat
93,6 %. Omavaraisuusaste on 96,4 %.
Talouden linjauksia 2009–2022
Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut 1,15 vuosina
2009–2010 ja 1,25 vuosina 2011–2013. Yhteinen kirkkovaltuusto
on päättänyt vuosien 2014–2020 tuloveroprosentiksi 1,35.
Seurakuntayhtymän talous on saatu tasapainoon vuosina 2013–
2015, mutta silti on edelleen välttämätöntä pidättäytyä menojen lisäämisestä, koska talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa. Talouden strategian mukaisesti taloutta on suunniteltava siten, että tilikausien tulosten tulee olla positiivisia suunnittelukaudella 2020-2022. …
Ennusteita ym. suunnittelukaudelle 2020–2022
Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talouden
kasvu hidastuu ja asettuu yhden prosentin tuntumaan lähivuosina. Talouskasvua ylläpitää kotimainen kysyntä. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2023-2024 talouskasvun arvioidaan hidastuvan
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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alle yhteen prosenttiin talouden rakenteellisten tekijöiden vuoksi. Naantalin seurakuntayhtymän laskennallinen eläkevastuuosuus on noin 10,3 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina joudutaan
edelleen rajoittamaan henkilöstömenoja verotulojen vähentyessä. Yhtymän yhdentoista vuoden aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 1234:lla. Vuonna 2019 jäsenmäärä on vähentynyt 140:lla. Yhteisöverotulot on korvattu vuoden 2016 alusta
lähtien valtion avustuksella, joka on noin 85 000 euroa pienempi
kuin aikaisempina vuosina saatu yhteisöverotulo. Yhtymän seurakuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tässä
taloudellisessa suhdanteessa. Seurakuntayhtymä tukee seurakuntien strategioita taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.
Kirkkohallitus on myöntänyt seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosille 2019–2023, joka velvoittaa kantamaan vastuuta
luomakunnasta ja kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi. Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on edelleen
hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia vuosina 20202022.”
--- --- --Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous 20.1.2020 § 5
Ote pöytäkirjasta:
”5 § TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2019 (TEKSTIOSAT) …
Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Tällä päätöksellä ei ole suoranaisia
vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan Merimaskun seurakunnan 2019 toimintakertomuksen tekstiosat ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle tilinpäätöksen
hyväksymistä varten.
SKN päätös 20.1.2020: Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.”
--- --- --Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 11.2.2020 § 6
Ote pöytäkirjasta:
”6 § NAANTALIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA
2019 …
Arvio lapsivaikutuksista: Päätöksellä ei ole välittömiä lapsivaikutuksia.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Seurakuntaneuvosto hyväksyy Naantalin seurakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2019.
2. Seurakuntaneuvosto lähettää Naantalin seurakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2019 Naantalin seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Käsittely: Keskustelun pohjalta kirkkoherra esitti tehtäväksi seuraavia muutoksia, jotka hyväksyttiin yksimielisesti:
- toimintakertomuksen kappaleen 4 sivulle 101220000 Musiikki
kohtaan Syyt talousarvion alituksiin lisätään lause ”Henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät”.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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-

toimintakertomuksen kappaleen 4 sivulle 1012350000 Rippikoulu N kohtaan Syyt talousarvion ylityksiin lisätään lause
”Toisaalta henkilökulut olivat arvioitua pienemmät ja siksi
poikkeama oli 6.760 euroa.”
- kappaleesta 2.2. diakoniatyön johtokunnan jäsenet -kohdasta
korjataan kirjoitusvirhe siten, että Nummi kirjoitetaan oikein
Nurmi.
SN päätös 11.2.2020:
1. Seurakuntaneuvosto hyväksyi Naantalin seurakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2019 siten, että toimintakertomuksen kappaleen 4 sivulle 101220000 Musiikki kohtaan Syyt talousarvion alituksiin lisätään lause ”Henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät” ja sivulle 1012350000 Rippikoulu N kohtaan syyt talousarvion ylityksiin lisätään lause ”Toisaalta
henkilökulut olivat arvioitua pienemmät ja siksi poikkeama
oli 6.760 euroa.” Kappaleesta 2.2. diakoniatyön johtokunnan
jäsenet -kohdasta korjataan kirjoitusvirhe siten, että Nummi
kirjoitetaan oikein Nurmi.
2. Seurakuntaneuvosto päätti lähettää Naantalin seurakunnan
toimintakertomuksen vuodelta 2019 Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.”
--- --- --Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous 26.2.2020 § 13
Ote pöytäkirjasta:
”§ 13 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS V. 2019…
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan Rymättylän seurakunnan toimintakertomuksen ja tavoitteiden toteutumat tilinpäätökseen 2019 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi Rymättylän seurakunnan
toimintakertomuksen ja tavoitteiden toteutumat tilinpäätökseen
2019 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Ei välitöntä merkitystä lapsiin ja nuoriin.”
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 19.3.2020 § 23
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa Naantalin
seurakuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka sisältää
myös Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset, ja luovuttaa tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille.
YKN päätös:
19.3.2020

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Otteen oikeaksi todistaa
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Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).
Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350,
jorma.koivula@evl.fi
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 11.6.2020 § 40
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Sinikka
Niitynperä on tarkastanut tilinpäätöksen 24.3.2020 ja antanut
tilintarkastuskertomuksen, jossa todetaan, että seurakuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti ja esitetään tilinpäätöksen
hyväksymistä.
--- --- --esittelijän päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätöksen
vuodelta 2019, joka sisältää myös Naantalin, Rymättylän ja
Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset.

YKN päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

Lisätietoja:

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5). Talousjohtaja Jorma Koivula, puh 040 130 8350,
jorma.koivula@evl.fi
--- --- --Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 21.10.2020 7 §

YKV päätös:
21.10.2020

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä sen sisältämät Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset vuodelta 2019.

Lisätietoja:

Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.
Vs. talousjohtaja Merja Läksy, puh. 040 130 8352,
merja.laksy@evl.fi

8§
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2019 (YKV)

Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 11.6.2020 § 41
TILINTARKASTUSKERTOMUS 2019
Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle
Olemme tarkastaneet Naantalin seurakuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
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31.12.2019. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.
Yhteinen kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että
tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti.
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja
tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa
olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän
varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakuntayhtymän hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten
ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä
puutteita.
Tarkastuksen tulokset
Seurakuntayhtymän hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti. Seurakuntayhtymän sisäinen valvonta
on järjestetty asianmukaisesti.
Seurakuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.
Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Naantalissa 24.03.2020
BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö
Sinikka Niitynperä
JHT-, HT -tilintarkastaja
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä Naantalin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta 2019.
11.6.2020

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

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350,
jorma.koivula@evl.fi
--- --- --Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 21.10.2020 8 §

YKV päätös:
21.10.2020

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden
Naantalin seurakuntayhtymän tilivelvollisille vuodelta 2019.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja:

Vs. Talousjohtaja Merja Läksy, puh. 040 130 8352,
merja.laksy@evl.fi

9§
TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2021

Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.10.2020 113 §
Tilinpäätöksen tärkeimpiä tunnuslukuja
Tilikaudelta muodostui ylijäämää 74 239 euroa. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on 239 399 euroa. Vuosina 2009–2012
on muodostunut alijäämää yhteensä 1 785 000 euroa. Alijäämä
on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden
2019 päättyessä ylijäämää on 3 293 264 euroa. Seurakuntayhtymän aloittaessa vuonna 2009 ylijäämää oli noin 2,8 milj. euroa.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

PÄÄTÖKSET 1/2020
21.10.2020

14(22)

Investointivarauksia ei ole tehty seurakuntayhtymän aikana.
Käyttötalouden toimintatuotot ovat 638 142 euroa ja toimintakulut 3 957 724 euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat
93,6 %. Omavaraisuusaste on 96,4 %.
Talouden linjauksia 2009–2023
Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut 1,15 vuosina
2009–2010 ja 1,25 vuosina 2011–2013. Yhteinen kirkkovaltuusto
on päättänyt vuosien 2014–2020 tuloveroprosentiksi 1,35.
Seurakuntayhtymän talous on saatu tasapainoon vuosina 2013–
2015, mutta silti on edelleen välttämätöntä pidättäytyä menojen lisäämisestä, koska talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa. Talouden strategian mukaisesti taloutta on suunniteltava siten, että tilikausien tulosten tulee olla positiivisia suunnittelukaudella 2021-2023.
Kiinteistöstrategia 2009-2023
Investoinnit on päätetty rahoittaa toistaiseksi omaisuutta myymällä. Soiniemen ja Hakapellon alueilla sijaitsevat seitsemän
tonttia myytiin vuonna 2013 Naantalin kaupungille 419 600 euron
kauppahinnalla. Nuhjalan seurakuntakoti kiinteistöineen myytiin
210 000 euron kauppahinnalla yksityiselle yritykselle vuonna
2014. Lammasluoto on myyty vuonna 2015 Naantalin kaupungille
450 000 euron kauppahinnalla. Arholankujalla sijaitseva osakehuoneisto myytiin 70 000 euron kauppahinnalla vuonna 2016.
Naantalin keskustassa olevat puistoalueet myytiin vuonna 2019
Naantalin kaupungille 325 725 euron kauppahinnalla. Merimaskun pappila myytiin vuonna 2019 yksityisille henkilöille 200 000
euron kauppahinnalla Hevosluodossa sijaitsevien viiden rantatontin myyminen on vireillä 520 000 euron kauppahinnalla. Yksi
tontti on edelleen myynnissä. Rymättylän keskustassa sijaitsevien maa-alueiden myynti on vireillä kaupungille 100 000 euron
kauppahinnalla. Vuoden 2019 aikana on tehty välttämättömät
kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset. Investoinnit vuosina 2021–
2023 pyritään toteuttamaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti.
Ennusteita ym. suunnittelukaudelle 2021–2023
Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talouden
kasvu hidastuu ja asettuu yhden prosentin tuntumaan lähivuosina. Talouskasvua ylläpitää kotimainen kysyntä. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2023-2024 talouskasvun arvioidaan hidastuvan
alle yhteen prosenttiin talouden rakenteellisten tekijöiden vuoksi. Naantalin seurakuntayhtymän laskennallinen eläkevastuuosuus on noin 10,3 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina joudutaan
edelleen rajoittamaan henkilöstömenoja verotulojen vähentyessä. Yhtymän yhdentoista vuoden aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 1234:lla. Vuonna 2019 jäsenmäärä on vähentynyt 140:lla. Yhteisöverotulot on korvattu vuoden 2016 alusta
lähtien valtion avustuksella, joka on noin 85 000 euroa pienempi
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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kuin aikaisempina vuosina saatu yhteisöverotulo. Yhtymän seurakuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tässä
taloudellisessa suhdanteessa. Seurakuntayhtymä tukee seurakuntien strategioita taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.
Kirkkohallitus on myöntänyt seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosille 2019–2023, joka velvoittaa kantamaan vastuuta
luomakunnasta ja kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi. Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on edelleen
hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia vuosina 20212023.
Taloutta on suunniteltava siten, että tilikausien tulokset
ovat positiivisia suunnittelukaudella 2021–2023.
--- --- --Naantalin seurakuntayhtymä
TA 2021
Veroprosentti

1,35

Jäsenmäärä

TA 2020

TL 2019

TL 2018

TL 2017

TL 2016

TL 2015

TL 2014

TL 2013

Luonnos
TL 2012

TL 2011

TL 2010

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,25

1,25

1,25

1,15

1,15

?

14372

14512

14676

14785

14871

14999

15243

15429

15533

15400

15595

JK 31.3.2020

TL 2009

Toimintatuotot
Korvaukset

12180

21114

20437

25362

18266

13440

18477

Maksutuotot

107480

107480

116970

119557

125093

154272

180299

163070

169938

153249 147774,9

137723

137597

Vuokratuotot

97100

97100

97386

112413

125313

114692

108837

101361

119121

128563

124285

126876

126517

8626

32929

77692

52030

Metsätalouden tuot

17820

Kolehdit ja muut k

12670

12670

15424

12903

101623

132808

6837

7427

5178

4087

3161

2784

37882

Tuet ja avustukset

9000

9000

27710

14369

20410

19578

51511

41081

32487

45097

37973

54082

33420

Muut toimintatuotot

2320

2320

380652

25498

23013

56396

6843

6604

10529

9700

7449

6269

7126

TOIMINTATUOTOT

228570

228570

638142

284740

395452

489926

375441

348606

395544

436208

390939

341173

361019

Henkilöstökulut

-2195770

-2149380

-2061083

-2259285 -2357829 -2278596 -2397473

-2318249

Palvelujen ostot

-1095850

-1077300

-1227509

-898405

-809890

-961545

-781485

-717275

-23270

-23270

-45897

-30092

-28296

-20812

-23766

-22601

-20369

Aineet, tarvikkeet ta

-440540

-438010

-441633

-424127

-449003

-409927

-411780

-397691

Annetut avustukset

-96550

-95550

-120918

-110136

-123424

-113112

-111164

Muut toimintakulut

-60960

-60960

-60683

-57518

-59354

-63207

-59991

TOIMINTAKULUT

-3912940

-3844470

-3957723

TOIMINTAKATE

-3684370

-3615900

-3319581

3750000

3775000

3731379

3664173

3692842

3754810

3918550

3655004

3703599

3472513

-55000

-55000

-54984

-49286

-55041

-57385

-81137

-84436

-82293

-76938

-75185

-75194

-72451

-370000

-370000

-356172

-361650

-351168

-352957

-264186

-256189

-249574

-207531

-205569

-206060

-200536

369000

369000

365040

370737

369730

369024

140000

125000

131077

82512

47238

102138

102141

75475

45468

67256

116037

112611

169454

18000

20000

17116

18243

72659

58657

3340

6757

20500

22891

6339

3305

25737

-81

-10000

-1705

-177

90147

-11415

Toimintakulut

Vuokrat

VEROTULOT
Verotuskulut
Keskusrahastomak
Avustukset(valtio ym.)
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

-2061097 -2178208 -2167753 -2278718 -2228515

-934131

-811678

-19131

-20690

-17148

-30676

-436440

-455204

-448145

-445008

-477295

-109011

-128819

-129917

-128031

-120568

-129258

-63444

-66247

-61869

-57109

-73739

-50362

-3581375 -3648175 -3736356 -3666904 -3538537

-3660604 -4044398 -3866701 -3865614

-3958209

-3296635 -3252723 -3246430 -3291463 -3189931

-3265060 -3608190 -3475762 -3524441

-3597190

Muut rahoituskulut

Suunnit. mu poistot

-952369

3275959

36544

14108

-14108

167630

248100

527983

413986

523456

617857

632237

612181

387414

-147508

58044

-217266

-362483

-445490

-445590

-453745

-460893

-459585

-463661

-482978

-550550

-494065

-432062

-446958

-474191

-487863

435063

110937

368 683

3652

29967

4410

Arvon muutokset sij.
VUOSIKATE

4163542 4062210

-749444 -1020448

Satunnaiset tuotot
Erilliskirj. rahastot
Tuotot

70239

72249

71874

75299

76199

76841

74357

78457

79957

76202

80952

Kulut

-58041

-58967

-56884

-67088

-71067

-74174

-74119

-68684

-66551

-63269

-66720

12198

13281

-14990

-8211

-5132

-4667

-237

-9772

13406

12933

14232

-277860

-197490

74238

-46907

63871

154196

584322

172568

262032

-579570

-385262

-661490

-845935

Poistoeron väh.

157950

157950

165160

165160

153991

155480

158335

238335

167279

167169

169678

171115

179032

TILIK. ALI/YLIJ.

-119910

-39540

239398

118253

217862

309676

742657

410903

429311

-412401

-215583

-490375

-666903

Siirto rahas/rahast
TILIK. TULOS

Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se päättää Naantalin seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,35 vuodelle 2021.
Käsittely:
YKN päätös:
8.10.2020
Käsittely:
YKV päätös:
21.10.2020

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
--- --- --Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 21.10.2020 9 §
Katja Mäntylä poistui kokouksesta pykälän 9 käsittelyn jälkeen.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti Naantalin seurakuntayhtymän
tuloveroprosentiksi 1,35 vuodelle 2021.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja:

vs. Talousjohtaja Merja Läksy, puh. 040 130 8352,
merja.laksy@evl.fi

10 §
NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUKSET
Viite: Ark. […]

Käsittely:
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.10.2020 113 §
Naantalin seurakuntayhtymän taloussäännöissä 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 sekä
yhtymä raportoivat tavoitteiden ja määrärahojen toteutumisesta
30.6. tilanteen mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Talousarvion 2020 tulo- ja menolaskelma on toteutunut ajanjaksolla 1.1. – 30.6.2020 pääluokkatasolla 33,36 prosenttisesti, kun
viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla käyttöprosentti oli 45,99.
--- --- --Vs. talousjohtajan päätösehdotus:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän osavuosikatsauksista 1.1. – 30.6.2020 kustannuspaikkakohtaisesti määrärahojen toteutumisen sekä seurakuntayhtymän kustannuspaikkojen osalta lisäksi tavoitteiden toteutumisen.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän osavuosikatsauksista 1.1. – 30.6.2020 talousarviomäärärahojen toteutumisen pääluokkakohtaisesti sekä merkitsee tiedoksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien kustannuspaikkojen osalta
tavoitteiden toteutumisen.
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YKN päätös:
8.10.2020

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1-2.

Lisätietoja:

vs. Talousjohtaja Merja Läksy, puh. 040 130 8352,
merja.laksy@evl.fi
--- --- --Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 21.10.2020 10 §

YKV päätös:
21.10.2020

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Naantalin seurakuntayhtymän osavuosikatsauksista 1.1.-30.6.2020 talousarviomäärärahojen toteutumisen pääluokkakohtaisesti sekä merkitsi tiedoksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien kustannuspaikkojen
osalta tavoitteiden toteutumisen.

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

Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.
Lisätietoja:

vs. Talousjohtaja Merja Läksy, puh. 040 130 8352,
merja.laksy@evl.fi

11 §
VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN PAIKKAKUNNALTA MUUTON VUOKSI (YKV)
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.10.2020 § 115
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.
--- --- --Jutta Rinneranta on ilmoittanut sähköpostitse muuttaneensa
pois Naantalin kaupungista ja pyytää vapautusta YKV:n jäsenyydestä sekä YKN:n varajäsenyydestä.
--- --- --vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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kirkkovaltuustolle että se toteaa Jutta Rinnerannan menettäneen vaalikelpoisuutensa Naantalin seurakunayhtymän luottamustoimiin
paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa Jutta Rinnerannan
luottamustoimet Naantalin seurakuntayhtymässä päättyneiksi.
Käsittely:

vs. talousjohtaja tekisi seuraavan muutetun päätösehdotuksen.
vs. talousjohtajan muutettu päätösehdotus: yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. toteaa Jutta Rinnerannan menettäneen vaalikelpoisuutensa Naantalin seurakuntayhtymän luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi.
2. toteaa Jutta Rinnerannan luottamustoimet Naantalin seurakuntayhtymässä päättyneiksi.
3. valitsee uuden varajäsenen Jutta Rinnerannan tilalle yhteiseen kirkkoneuvostoon.

YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun
päätösehdotuksen.

8.10.2020
--- --- --Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 21.10.2020 11 §
Käsittely:

Uudeksi varajäseneksi ehdotettiin Seija Tuomista.

YKV päätös:
8.10.2020

Yhteinen kirkkovaltuusto:
1.totesi Jutta Rinnerannan menettäneen vaalikelpoisuutensa
Naantalin seurakuntayhtymän luottamustoimiin.
2.totesi Jutta Rinnerannan luottamustoimet Naantalin seurakuntayhtymässä päättyneiksi.
3.valitsi uudeksi varajäseneksi Seija Tuomisen.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä asian valmistelu
(KL 24 : 5)

Lisätietoja:

vs. talousjohtaja Merja Läksy, puh 040 130 8352,
merja.laksy@evl.fi

12 §
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
13 §
ILMOITUSASIAT

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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[…]
YKV päätös:
21.10.2020

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

14 §
VALITUSOSOITUS

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

21.10.2020

1 – 15 §

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista
valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 42–45 §, 47–49 § (päätös 2) ja 51–54 §

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 25 §:n mukaisen kynnysarvon 1 (hankintalaki 1397/2016).
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 1397/2016: 132–135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali
Postiosoite: Piispantie 2, 21100 Naantali
Faksi: 02 4351 215
Sähköposti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
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

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat) [Hankintalaki
(1397/2016)]
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vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun
sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• 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: 46 §

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

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

Valitusaika

• Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 50 §
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Faksi: 02 279 7001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi

30 päivää

• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 47–49 § (päätös 1)

30 päivää

Käyntiosoite: Satamakatu 11, Helsinki
Postiosoite: PL 185, 00161 Helsinki
Faksi: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Muutoksenhakuajan
laskeminen

Valituskirjelmä

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valtusajan 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.

Valitus-

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusvi-
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asiakirjojen
toimittaminen

ranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260
euroa ja markkinaoikeudessa 2.050 euroa, jollei tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

15 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo:
18.37

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

