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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esittelijä

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen
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 5.5.2022.
Kutsut esityslistoineen on lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille ja muille
kutsutuille 5.5.2022.
KL 7:4 § 1 mom (12.3.2021/200)
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös
toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
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Esitys

Suoritetaan nimenhuuto.
Todetaan läsnä olevien valtuutettujen lukumäärä.

Käsittely

Todetaan, että esteestä ovat ilmoittaneet:
-

Kaija Saarni. Rymättylän seurakunnan vaaliyhdistyksen I varavaltuutettu
Elina Koisaari on kutsuttu kokoukseen.

-

Emil Nyblom. Naantalin Askel -ryhmän I varavaltuutettu Juha Mannerilla ja
II varavaltuutettu Mari-Milla Auralla on myös este. III varavaltuutettu Reijo
Laakkonen on kutsuttu kokoukseen.

-

Pia Teissala. Majakka-ryhmän I varavaltuutettu Markku Leivolla on este. II
varavaltuutettu Mikko Santalahti on kutsuttu kokoukseen.

-

Antti Tunturi. Majakka-ryhmän III varavaltuutettu Johanna Ahtia ei
tavoitettu. IV varavaltuutettu Irina Koskella on este. Varavaltuutettua ei
saatu sijalle.

-

Tommy Björkskog. Naantalin Askel -ryhmän IV varavaltuutettu Reijo
Kortelaisella ja V varavaltuutettu Nelli Maikoella on este. VI varavaltuutettu
Sari Laaksonen on kutsuttu kokoukseen.

-

Åke Nyblom. Naantalin Askel -ryhmän VII varavaltuutettu Sari Outista ei
tavoitettu. Varavaltuutettua ei saatu sijalle.

-

Markus Helenius. Seurakuntamme puolesta -ryhmän I varavaltuutettu
Eliisa Ansamaa on kutsuttu kokoukseen.

-

Erkki Rantala. Merimaskun Majakka -ryhmän I varavaltuutettu Leo Salonen
on kutsuttu kokoukseen.

-

Roosa Hanhisella ja Kaisa Suovasella oli viime hetken este.

Läsnä on yhteensä 21/31 varsinaista valtuutettua ja 6 varavaltuutettua,
yhteensä 27 päätöksentekijää. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esittelijä

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen

Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat
aakkosjärjestyksen mukaan Antti Tunturi ja Seija Tuominen. Pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa 13.5.2022 alkaen
kolmenkymmenen (30) päivän ajan.
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Käsittely

Koska Antti Tunturi oli estynyt saapumaan kokoukseen, puheenjohtaja antoi
muutetun päätösehdotuksen: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan Seija Tuominen ja Jussi
Tähti. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on
yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa
13.5.2022 alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Tuominen ja Jussi Tähti.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esittelijä

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen

Esitys

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja esittää, että esityslista hyväksytään
kokouksen työjärjestykseksi.

Käsittely

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja antoi muutetun päätösehdotuksen.
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäyksellä
ilmoitusasioihin: Varhaiskasvatuksen maksut Naantalin seurakunnassa.

Päätös

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Esityslista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäyksellä ilmoitusasioihin:
Varhaiskasvatuksen maksut Naantalin seurakunnassa.
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§2

Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2021

Diaarinumero

DNAA/34/02.04.00/2022
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 17.3.2022 § 12

Valmistelija

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

Naantalin seurakuntayhtymän tulos tilikaudella 1.1. – 31.12.2021 on
321.577,98 euroa ylijäämäinen. Tulokseen vaikuttaa kiinteistöjen Hevosluoto
ja Taipale-Honkala myynnit, joista saatiin yhteensä 189.381,63 euroa.
Kirkollisveroprosentti säilyi ennallaan 1,35 prosentissa. Verotuloja kertyi
3.836.837,70 euroa, mikä on 9.927 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna,
mutta 86.837 euroa enemmän kuin talousarviossa odotettiin.
Toimintakulut vuonna 2021 olivat 3.769.231,41 euroa. Talousarvioon nähden
kuluja oli 187.528 euroa vähemmän. Vuoteen 2020 verrattuna kuluja oli
120.885 euroa enemmän. Kulujen kasvu tuli henkilöstökuluista. Ne kasvoivat
135.030 euroa. Suurin syy henkilöstökulujen kasvuun oli eläköitymisistä
aiheutuneet päällekkäiset palkkakulut. Palvelujen ostoihin käytettiin
1.011.997,54 euroa, joka oli 32.847 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna
ja 71.452 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna.
Koronan vaikutus näkyy eniten maksutuotoissa. Ennen koronaa vuonna 2019
maksutuottoja tuli 116.970 euroa. Vuonna 2020 tuottoja tuli 66.995 euroa ja
vuonna 2021 kertyi 68.166,35 euroa. Talousarvio vuodelle 2021 oli tehty
ajatuksella, että pandemia päättyy ja maksutuotot palaavat entiselle tasolle.
Maksutuotoissa jäätiin talousarviosta 39.313 euroa.
Sijoitustoiminnan tuotot ylittivät odotukset. Tuottoa tuli 204.864,17 euroa. Se
on 55.489 euroa enemmän kuin vuonna 2020 ja talousarvio ylittyi 46.864
eurolla.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti syksyllä 2021 muuttaa poistoaikataulua
Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Uusi poistoaikataulu tulee
koskemaan uusia kohteita. Yksi poikkeus tähän tehtiin Hakapellon kappelin
osalta. Kappelin peruskorjauksen alkuperäinen poistoaika oli 60 vuotta mutta
se lyhennettiin 30 vuoteen. Tämä muutos lisäsi poistojen määrää 18.202
euroa.
Vuoden 2021 talousarvio oli alijäämäinen 163.730 euroa. Talousarvion tulos
parani kaikkiaan 485.307 eurolla. Tulosta voidaan pitää erinomaisena.
Suurimmat poikkeamat talousarvioon tulivat kiinteistöjen myynneistä, joita ei
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ollut arvioitu talousarviossa lainkaan, verotulojen kasvusta ja sijoitustoiminnan
tuotoista sekä toimintakulujen vähenemisestä.
Seurakuntaneuvostot ovat hyväksyneet seurakunnan toimintakertomuksen
vuodelta 2021 kokouksissaan Rymättylässä 9.2.2022 § 7, Naantalissa
16.2.2022 § 2 ja Merimaskussa 23.2.2022 § 2.
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §): Ei välitöntä vaikutusta.
Liite: Tilinpäätös 2021
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa Naantalin
seurakuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen, joka sisältää myös
Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen
tilinpäätökset, ja luovuttaa tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille.

Päätös

Esityksen mukaan.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 28.4.2022 § 23

Valmistelija

Hallintosihteeri Heli Kallio

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Sinikka Niitynperä on
tarkastanut tilinpäätöksen 24.3.2022 ja antanut tilintarkastuskertomuksen,
jossa todetaan, että seurakuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja esitetään
tilinpäätöksen hyväksymistä.
Liite: Tilinpäätös 2021

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä
tilinpäätöskirjan sisältämät Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien
hautainhoitorahastojen tilinpäätökset vuodelta 2021.

Päätös

Esityksen mukaan.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.5.2022 § 2

Esittelijä

Yhteinen kirkkoneuvosto
Liite: Tilinpäätös 2021

Esitys

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän
tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä tilinpäätöskirjan sisältämät Naantalin,
Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset
vuodelta 2021.
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Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksianto

Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat, tilintarkastusyhteisö BDO
Audiator Oy

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§3

Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

Diaarinumero

DNAA/34/02.04.00/2022
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 28.4.2022 § 24

Valmistelija

Hallintosihteeri Heli Kallio

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Sinikka Niitynperä on
tarkastanut vuoden 2021 tilinpäätöksen 24.3.2022 ja antanut
tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §): Ei välitöntä vaikutusta.
Liite: Tilintarkastuskertomus 24.3.2022

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen
kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämistä hallintoa ja taloutta
hoitaville tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Päätös

Esityksen mukaan.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.5.2022 § 3

Esittelijä

Yhteinen kirkkoneuvosto
Liite: Tilintarkastuskertomus 24.3.2022

Esitys

Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämistä hallintoa ja
taloutta hoitaville tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Päätös

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden
hallintoa ja taloutta hoitaville tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Tiedoksianto

Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat; taloustoimisto

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§4

Yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jako seurakuntavaaleissa 2022

Diaarinumero

DNAA/61/00.00.00/2022
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 28.4.2022 § 27

Valmistelija

Hallintosihteeri Heli Kallio

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

Syksyllä 2022 järjestettävissä seurakuntavaaleissa valitaan edustajat
yhteiseen kirkkovaltuustoon vaalikaudelle 2023-2026.
Yhteinen kirkkovaltuuston on vahvistettava yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenpaikkojen jako yhtymän seurakuntien 1.1.2022 väkilukujen perusteella.
Seurakuntien yhteenlasketun väkiluvun ollessa 10 001–20 000 yhteiseen
kirkkovaltuustoon tulee valita 31 jäsentä. (KJ 10:9 §).
KL 11:7 §
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet
Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhtymään kuuluvien seurakuntien
yhteenlasketusta väkiluvusta riippuen vähintään 21 ja enintään 91
jäsentä. Jäsenmäärästä säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä.
Yhteinen kirkkovaltuusto voi erityisestä syystä päättää vaalikaudeksi
kerrallaan, että yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on säädettyä
pienempi pariton luku, kuitenkin vähintään 11 jäsentä. (20.8.2004/821)
Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa
tai, jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut
paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon
vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta
varten. (11.12.1997/1303)
Väkiluku 1.1.2022

Paikkamäärä

Merimaskun seurakunta

1 227 (8,6 %)

2 + (0,086 x 25) = 4,15 ~ 4

Naantalin seurakunta

11 398 (80,3 %)

2 + (0,803 x 25) = 22,08 ~ 22

Rymättylän seurakunta

1 576 (11,1 %)

2 + (0,111 x 25) = 4,78 ~ 5

Yhteensä

14 201 (100 %)

31

Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §): Ei välitöntä vaikutusta.
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Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vuosille 2023–2026 siten, että Naantalin
seurakunnalla on 22 paikkaa, Rymättylän seurakunnalla on 5 paikkaa ja
Merimaskun seurakunnalla on 4 paikkaa. Yhteensä 31 paikkaa.

Päätös

Esityksen mukaan.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.5.2022 § 4

Esittelijä

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esitys

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon
vuosille 2023–2026 siten, että Naantalin seurakunnalla on 22 paikkaa,
Rymättylän seurakunnalla on 5 paikkaa ja Merimaskun seurakunnalla on 4
paikkaa. Yhteensä 31 paikkaa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksianto

Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§5

Naantalin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ohjesääntö

Diaarinumero

DNAA/62/00.01.01/2022
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 28.4.2022 § 29

Valmistelija

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt
kokouksessaan 25.11.2021 § 43 yhdistää Merimaskun, Naantalin ja
Rymättylän hautainhoitorahastot Naantalin seurakuntayhtymän
hautainhoitorahastoksi 1.1.2022 alkaen.
Kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt kokouksessaan 15.10.2019 § 157
mallin hautainhoitorahaston säännöiksi, jonka pohjalta Naantalin
seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolle on valmisteltu ohjesääntö.
Ohjesäännön liitteenä on haudanhoitosopimuslomake.
Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän hautainhoitorahastojen yhdistyminen
Naantalin seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoksi ei vaikuta vanhojen
määräaikaisten ja ainaisten hoitosopimusten osalta seurakuntayhtymän ja
haudanhoitosopimuksen tekijän väliseen sopimussuhteeseen, joka jatkuu
edelleen kyseisen seurakunnan hautainhoitorahaston vanhan ohjesäännön
sekä tehdyn haudanhoitosopimuksen määrittelemällä tavalla.
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §): Ei välitöntä vaikutusta.
Liite: Naantalin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ohjesääntö

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Naantalin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ohjesäännön voimaan
tulevaksi päätöstä seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.5.2022 § 5

Esittelijä

Yhteinen kirkkoneuvosto
Liite: Naantalin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ohjesääntö

Esitys

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän
hautainhoitorahaston ohjesäännön voimaan tulevaksi päätöstä seuraavan
kuukauden alusta alkaen.
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Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksianto

Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat; henkilöstösihteeri

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§6

Hautainhoitorahaston ylijäämän käyttö

Diaarinumero

DNAA/63/02.03.06/2022
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 28.4.2022 § 30

Valmistelija

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 25.11.2021 § 43, että
Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän hautainhoitorahastot yhdistetään
Naantalin seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoksi 1.1.2022 alkaen.
Samalla yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että tehdään selvitys
siitä, mihin tarkoitukseen Naantalin hautainhoitorahaston ylijäämää voidaan
käyttää kolmen vuoden aikaperiodilla.
Kirkkohallitus on 17.6.2020 antanut ohjeistuksen hautainhoitorahastojen
ylijäämäisyyden korjaamiseksi:
Seurakunnat ovat tehneet aikoinaan ainaishoitosopimuksia ja monia
vuosikymmeniä kestäviä hoitosopimuksia. Koska inflaatio ja saatujen
pääomien tuotto ovat vaihdelleet hyvinkin paljon vuosikymmenien aikana,
hoitomaksut ja hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset eivät ole aina
vastanneet toisiaan. Myös kirjanpitotavat menneinä vuosina ovat
aiheuttaneet sen, että hautainhoitorahastojen varat eivät ole yhdenmukaiset
hoitovastuiden kanssa. Monien seurakuntien hautainhoitorahastoihin on
kertynyt huomattavia ylijäämiä taikka alijäämiä hoitovastuisiin nähden.
Seurakunnille annetun tilinpäätösohjeen mukaan tilinpäätöksen liitetiedoksi
lasketaan vuosittain hautainhoitorahaston sopimusvastuu sekä siihen liittyvä
yli- tai alikatteisuus. Yhden hoidetun haudan menot keskimäärin vuoden
aikana saadaan jakamalla hoitosopimuksiin liittyneet kulut hoidettujen
hautojen lukumäärällä. Jäljellä olevien hoitovastuiden määrä saadaan
kertomalla yhden hoidetun haudan kulut vastuulla olevien
haudanhoitovuosien lukumäärällä. Hoitovastuiden yli- tai alikatteisuus
lasketaan siten, että hoitovastuun suuruutta verrataan taseessa tähän
tarkoitukseen varattuihin varoihin. Mikäli seurakunnalla on
hautainhoitorahasto, hoitovastuita varten varattuina varoina pidetään
hautainhoitorahaston taseen vastaavaa -puolen loppusummaa.
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Mikäli hautainhoitorahastossa on varoja olennaisesti laskennallisia
hoitovastuita enemmän, seurakunnan tulee:
1. tarkistaa, kohdennetaanko tulot sekä välittömät että välilliset menot
aiheuttamisperiaatteen mukaan seurakunnan ja hautainhoitorahaston
kesken ja onko hintataso oikea
2. harkita hoitotason nostamista määräajaksi
3. selvittää tarve sopimushautojen hoitoon liittyvien peruskorjaus- ja
kunnostustöiden tekemisestä
4. harkita lisäajan myöntämistä hoitosopimushaudoille
Hautainhoitorahaston varat saattavat olla olennaisesti suuremmat kuin jäljellä
olevat haudanhoitovastuut sen vuoksi, että haudanhoitosopimuksista perityt
korvaukset ovat olleet liian suuret hautojen hoitamisesta aiheutuneisiin
kuluihin verrattuna. Seurakunnissa, joilla on hyvin paljon pitkiä
haudanhoitosopimuksia, ylikate on voinut syntyä ainakin osittain myös siitä
syystä, että pääoman tuotto on ollut hyvä. Koska haudan hoidosta perittävät
maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruiset (Hautaustoimilaki 2:6,1), pääoman tuotto vaikuttaa
sopimushaudoista perittävien korvausten suuruuteen. Kun seurakunnassa
tehdään päätös hautainhoidon tason nostamisesta sen vuoksi, että tuotot
näyttävät olleen kuluja suuremmat, hoitotasoa nostetaan vain
määräaikaisesti sovitun hoitotason yläpuolelle.
Tilinpäätöksessä 2021 Naantalin hautainhoitorahaston ylikatteisuus oli
467.215,64 €, Rymättylän 60.287,08 € ja Merimaskun 2.621,14 €. Vuoden
2022 alusta rahastot yhdistettiin yhdeksi Naantalin seurakuntayhtymän
hautainhoitorahastoksi.
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §): Ei välitöntä vaikutusta.
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hoitotasoa
nostetaan määräaikaisesti kolmeksi vuodeksi Hakapellon ja Naantalin kirkon
hautausmailla. Ylikatteisuudesta voidaan käyttää 75 prosenttia Naantalin
hautainhoitorahaston vuoden 2021 ylikatteisuudesta. Käytettävissä on
350.000 euroa.
Tehtävät toimenpiteet:
1. Tarkistetaan tulojen ja menojen kohdentaminen seurakuntayhtymän ja
haudanhoitorahaston kesken. Tämä on oleellista, koska Naantalin
hautausmailla on siirrytty ulkoistuksesta omaan työhön.
2. Arvoluokitellut muistokivet ja niiden reunakivet suoristetaan.
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3. Kunnostetaan varjoisat paikat niihin sopivilla nurmiseoksilla ja kasveilla.
4. Hoitotasoa nostetaan pitkäaikaisten hoitohautojen osalta kivien pesulla
joka toinen vuosi.
5. Selvitetään tarve sopimushautojen hoitoon liittyvien peruskorjaus- ja
kunnostustöihin. Selvityksen perusteella tehdään tarvittavia toimenpiteitä.
6. Lisätään työvoimaa hoitotason noston edellyttämä määrä ja hankitaan
tarvittavat koneet ja laitteet.
Päätös

Esityksen mukaan.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.5.2022 § 6

Esittelijä

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esitys

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että hoitotasoa nostetaan määräaikaisesti
kolmeksi vuodeksi Hakapellon ja Naantalin kirkon hautausmailla.
Ylikatteisuudesta voidaan käyttää 75 prosenttia Naantalin
hautainhoitorahaston vuoden 2021 ylikatteisuudesta. Käytettävissä on
350.000 euroa.
Tehtävät toimenpiteet:
1. Tarkistetaan tulojen ja menojen kohdentaminen seurakuntayhtymän ja
haudanhoitorahaston kesken. Tämä on oleellista, koska Naantalin
hautausmailla on siirrytty ulkoistuksesta omaan työhön.
2. Arvoluokitellut muistokivet ja niiden reunakivet suoristetaan.
3. Kunnostetaan varjoisat paikat niihin sopivilla nurmiseoksilla ja kasveilla.
4. Hoitotasoa nostetaan pitkäaikaisten hoitohautojen osalta kivien pesulla
joka toinen vuosi.
5. Selvitetään tarve sopimushautojen hoitoon liittyvien peruskorjaus- ja
kunnostustöihin. Selvityksen perusteella tehdään tarvittavia toimenpiteitä.
6. Lisätään työvoimaa hoitotason noston edellyttämä määrä ja hankitaan
tarvittavat koneet ja laitteet.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksianto

Naantalin seurakunta, seurakuntapuutarhuri, henkilöstösihteeri,
pääkirjanpitäjä

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§7

Toimituspalkkiosuositussopimuksen hyväksyminen

Diaarinumero

DNAA/64/01.02.02/2022
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 28.4.2022 § 31

Valmistelija

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

Kirkon työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
ja Kirkon alat ry ovat neuvotelleet toimituspalkkiosuositussopimuksen
sovellettavaksi seurakunnissa. Suositus sitoo seurakuntayhtymää yhteisen
kirkkovaltuuston päätöksellä.
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §): Ei välitöntä vaikutusta.
Liite: Suositussopimus toimituspalkkioista

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1) että se päättää panna täytäntöön suositussopimuksen toimituspalkkioista
1.6.2022 alkaen.
2) että niille toimituksen suorittajille, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus
puuttuu, maksetaan 90 prosenttia sopimuksen mukaisista palkkioista.

Päätös

Esityksen mukaan.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.5.2022 § 7

Esittelijä

Yhteinen kirkkoneuvosto
Liite: Suositussopimus toimituspalkkioista

Esitys

Yhteinen kirkkovaltuusto,
1) päättää panna täytäntöön suositussopimuksen toimituspalkkioista 1.6.2022
alkaen.
2) päättää, että niille toimituksen suorittajille, joilta sopimuksen tarkoittama
kelpoisuus puuttuu, maksetaan 90 prosenttia sopimuksen mukaisista
palkkioista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksianto

Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat; henkilöstösihteeri

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§8

Yhteisen kirkkovaltuuston 12.5.2022 kokouksen ilmoitusasiat

Diaarinumero

DNAA/76/00.02.06/2022

Esittelijä

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen
Yhteisen kirkkovaltuuston kokousajat vuonna 2022
Päivämäärä

Kellonaika

to 12.5.

klo 18.00

ke 14.9.

klo 18.00

to 24.11.

klo 18.30

Varhaiskasvatuksen maksut Naantalin seurakunnassa
Naantalin kaupungin koulutuslautakunta on kokouksessaan 10.5.2022 § 34
päättänyt kokeilusta avoimen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
poistamisesta elokuussa alkavalta lukuvuodelta. Naantalin seurakunnan
päiväkerhot ovat hinnastomme mukaan maksullisia. Kirkkoherra ilmoitti, että
Naantalin seurakunta ei tule perimään asiakasmaksuja päiväkerhoista ensi
syksynä, jotta seurakunnan päiväkerhot ovat perheille yhtä mahdollinen
vaihtoehto kuin kunnan järjestämät kerhot.
Esitys

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§9

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Allekirjoitukset

Pekka Ritvanen
puheenjohtaja

Heli Kallio
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Naantalissa 12.5.2022
Seija Tuominen
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Tähti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän
taloustoimistossa 13.5.–13.6.2022 seurakuntayhtymän ja seurakuntien
ilmoitustauluilla olleiden ilmoitusten mukaisesti.
Naantalissa

.

.2022

yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri
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Valitusosoitus
1

Muutoksenhakukiellot
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa
tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain
(808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2
momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä
päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät 1, 8–9 §
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin
mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen,
joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin
nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta,
jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon.
Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat
–
–
–
–
–

60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut)
150 00 € (rakennusurakat)
400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdissa tarkoitetut sosiaali- ja
terveyspalvelut)
300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdissa tarkoitetut muut erityiset
palvelut)
500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet
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2

HANKINTAOIKAISU
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen
hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan
hankintayksikölle.
Hankintayksikkö

Naantalin seurakuntayhtymä, yhteinen kirkkovaltuusto
Osoite
Sähköposti

Piispantie 2, 21100 Naantali
naantalin seurakuntayhtyma@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta. 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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti.
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,
jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.
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3

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät 2–7 §
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite Hämeenkatu 13, Turku
Postiosoite PL 60, 20501 Turku
Sähköposti turku.tuomiokapituli@evl.fi
Valitusviranomainen Kirkkohallitus
Pöytäkirjan pykälät
Postiosoite PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite Eteläranta 8, 00130 Helsinki
Sähköposti kirkkohallitus@evl.fi
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Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista,
tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai
tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla
noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun
tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden
kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai
tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen
tiedon 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 tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
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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 käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa
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 1)
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta
ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä
tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään
yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25
§:n mukaisen kynnysarvon.
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite
Käyntiosoite
Telekopio
Sähköposti

Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava
–

valittajan nimi ja yhteystiedot
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–
–
–
–
–
–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää
sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
vaatimuksen perustelut
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä
–
–
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää,
valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
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Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun
oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu
markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään
1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa
euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

