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Olli Rönnemaan sijalla

Rymättylän seurakunta:
Aho Pertti
Jaanto Martti
Hellman Erkki
Kirsi Lähteenmäen sijalla
Tähti Jussi
Törne Jaana
MUUT KUTSUTUT:
Sirén Petri
Mustonen Lasse
Koivula Jorma
Huoponen Merttu-Mari
Kallio Heli

yhteisen kirkkoneuvoston pj; kirkkoherra, Rymättylän
seurakunta (läsnä 17–22 § klo 18.14–18.30)
vs. kirkkoherra, Naantalin seurakunta
talousjohtaja
viestintäsihteeri
hallintosihteeri

POISSA:
Alho Riitta
Aro-Heinilä Veikko
Haapakoski Juha
Lähteenmäki Kirsi
Nyblom Åke
Paasikivi Jari
Rönnemaa Olli
Turunen Samu
Hautala Isabella
Klemi Piia

SYY:
jäsen
matka
jäsen
matka
jäsen
muu syy
jäsen
muu syy
jäsen
työmatka
jäsen
muu syy
jäsen
muu syy
jäsen
18 §
yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
muu syy
vs. kirkkoherra, Merimaskun seurakunta muu syy

___________________________
Pekka Ritvanen
puheenjohtaja

__________________________
Heli Kallio
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
___________________________
Hannele Vienonen
pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Rauno Vänttinen
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän
taloustoimistossa 28.9.2018 alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan.
Ilmoitus tästä on asetettu nähtäväksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien
ilmoitustauluille 20.9.2018.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Pöytäkirja on ollut nähtävissä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa
28.9.–29.10.2018 seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluilla olleiden ilmoitusten mukaisesti.
Naantalissa

/

2018

_________________________________
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri
12 §
KOKOUKSEN AVAUS
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen avasi kokouksen.
13 §
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 20.9.2018.
Kutsut esityslistoineen on lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille ja
muille kutsutuille 18.9.2018.
KL 7:4 § 1 mom
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto.
Todetaan läsnä olevien valtuutettujen lukumäärä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Esteen ovat ilmoittaneet
- Riitta Alho. Ruusuryhmän I Noora Maja ja II varavaltuutettu Jorma
Aittokallio ilmoittivat myös esteestä. III varavaltuutettu Marja Nieminen on kutsuttu kokoukseen.
- Olli Rönnemaa. Majakka-ryhmän I varavaltuutettu Elina Leino ja II
varavaltuutettu Katja Mäntylä ilmoittivat myös esteestä. III varavaltuutettu Hilppa Impivaara on kutsuttu kokoukseen.
- Kirsi Lähteenmäki. Hänen sijalleen on kutsuttu Rymättylän seurakunnan vaaliyhdistyksen I varavaltuutettu Erkki Hellman.
- Juha Haapakoski. Hänen sijalleen on kutsuttu Merimaskun Majakkaryhmän I varavaltuutettu Matti Seulanto.
- Jari Paasikivi. Majakka-ryhmän IV varavaltuutettu Markku Leivo ja
V varavaltuutettu Irina Koski ilmoittivat myös esteestä. VI varavaltuutettu Anita Saksi on kutsuttu kokoukseen.
- Samu Turunen on muuttanut pois paikkakunnalta (käsitellään 18
§:ssä). Hänen sijalleen on kutsuttu Naantalin Askel-ryhmän I varavaltuutettu Osmo Räsänen.
- Nyblom Åke. Naantalin Askel-ryhmän II varavaltuutettu Petri Laajala on muuttanut pois paikkakunnalta (käsitellään 18 §:ssä) ja kokoukseen on kutsuttu III varavaltuutettu Marja Mäntylä.
- Lisäksi viime hetkellä esteestä on ilmoittanut Veikko Aro-Heinilä.
Läsnä on yhteensä 23/31 varsinaista valtuutettua ja 7 varavaltuutettua, yhteensä 30 päätöksentekijää. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

YKV päätös:
27.9.2018

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan Hannele Vienonen ja Rauno Vänttinen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän
taloustoimistossa 28.9.2018 alkaen kolmenkymmenen (30) päivän
ajan.
YKV päätös:
27.9.2018

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Vienonen ja Rauno Vänttinen.

15 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
YKV päätös:
27.9.2018
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Otteen oikeaksi todistaa
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16 §
NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUKSET
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 6.9.2018 § 52
Naantalin seurakuntayhtymän taloussäännössä todetaan, että talousarviovuoden aikana on yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle annettava tietoja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Käytännöksi on muodostunut, että laaditaan osavuosikatsaus, jossa seurakunnat sekä yhtymä raportoivat tavoitteiden ja
määrärahojen toteutumisesta 30.6. tilanteen mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Talousarvion 2018 tulo- ja menolaskelma on toteutunut ajanjaksolla
1.1.–30.6.2018 pääluokkatasolla 44,54 prosenttisesti, kun viime vuonna
vastaavalla ajanjaksolla käyttöprosentti oli 46,30.
--- --- --Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous 22.8.2018 § 40
Ote pöytäkirjasta:
”OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018 TAVOITTEIDEN OSALTA
Ark. […]

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
vs. kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen
1.1.-30.6.2018 tavoitteiden toteutumisen osalta ja lähettää sen
käsiteltäväksi Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.
SKN päätös 22.8.2018: Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.”
--- --- --Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 30.8.2018 § 82
Ote pöytäkirjasta:
”OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2018 (TAVOITTEIDEN OSALTA)...
Lapsivaikutukset (KJ 23:3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
Vs. kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi
osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2018 tavoitteiden toteutumisen osalta ja
lähettää sen Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.
SN päätös 30.8.2018: Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2018 tavoitteiden toteutumisen osalta ja lähettää sen
Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.”
--- --- ---

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Rymättylän seurakuntaneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan
19.9.2018.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän
osavuosikatsauksista 1.1.–30.6.2018 kustannuspaikkakohtaisesti
määrärahojen toteutumisen sekä seurakuntayhtymän kustannuspaikkojen osalta lisäksi tavoitteiden toteutumisen.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän osavuosikatsauksista 1.1.–30.6.2018 talousarviomäärärahojen toteutumisen pääluokkakohtaisesti sekä merkitsee tiedoksi seurakuntayhtymän ja
seurakuntien kustannuspaikkojen osalta tavoitteiden toteutumisen.
Käsittely:

Pääkirjanpitäjä Merja Läksy oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
ajan, mutta poistui ennen päätöksentekoa.

YKN päätös:
6.9.2018

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2.
--- --- ---

YKV päätös:
27.9.2018

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Naantalin seurakuntayhtymän
osavuosikatsauksista 1.1.–30.6.2018 talousarviomäärärahojen toteutumisen pääluokkakohtaisesti sekä merkitsi tiedoksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien kustannuspaikkojen osalta tavoitteiden toteutumisen.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja:

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

17 §
TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2019
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 6.9.2018 § 53
Verovuoden 2017 kirkollisverot vähenivät seurakunnissa 3,0 % edellisvuodesta. Väheneminen oli suurin todella pitkään aikaan. Summa pieneni 26,7 miljoonalla eurolla. Rahanarvonmuutos huomioiden kirkollisveron määrä laski 3,7 %. Seurakuntakohtaiset erot ovat suuria.
Veron alenemiseen vaikuttivat Kiky-sopimuksesta aiheutuneet ansioiden
pienenemiset ja seurakuntien jäsenmäärän aleneminen.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Nk. maksuunpanotilitys on tämän vuoden marraskuussa poikkeuksellisen suuri - noin 100 miljoonaa euroa, kun se on viime vuosina ollut noin
75–85 miljoonaa euroa. Summa peritään seurakuntatalouksilta marraskuun verotilityksen yhteydessä. Summa voi ylittää marraskuun verotilityksen, jolloin loppuosa vähennetään joulukuun tilityksestä. Korkoa viivästyksestä ei enää jouduta maksamaan.
(Lähde: Kirkkohallituksen tiedote seurakuntatalouksille 24.08.2018.)
--- --- --Kirkkohallitus julkaisee suhdanne-ennusteen vuodelle 2019 myöhemmin
syyskuun aikana. […]
--- --- --Ote Tilinpäätös/ Talousjohtajan katsaus vuodelta 2017:
Tilinpäätöksen tärkeimpiä tunnuslukuja
Tilikauden tulos on 63 872 euroa. Tilikauden tulokseen sisältyy Rymättylän seurakunnan saama lahjoitus 62 911 euroa. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on 217 862 euroa. Vuosina 2009–2012 on muodostunut alijäämää yhteensä 1 785 000 euroa. Alijäämä on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2017 päättyessä ylijäämää
on 3 175 011 euroa. Seurakuntayhtymän aloittaessa vuonna 2009 ylijäämää oli noin 2,8 milj. euroa. Investointivarauksia ei ole tehty seurakuntayhtymän aikana. Käyttötalouden toimintatuotot ovat 395 453 euroa
ja toimintakulut 3 648 176 euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat
94,11 %. Omavaraisuusaste on 93,7 %.
Talouden linjauksia 2009–2020
Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut 1,15 vuosina 2009–2010
ja 1,25 vuosina 2011–2013. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt vuosien 2014–2018 tuloveroprosentiksi 1,35.
Seurakuntayhtymän talous on saatu tasapainoon vuosina 2013–2015
mutta edelleen on välttämätöntä pidättäytyä menojen lisäämisestä koska
talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa. Talouden strategiaksi
on kirjattu, että taloutta on suunniteltava niin, että tilikausien tulosten tulee olla positiivisia suunnittelukaudella 2018–2020.
Kiinteistöstrategia
Investoinnit on päätetty rahoittaa toistaiseksi omaisuutta myymällä. Hakapellon kappeli peruskorjattiin vuonna 2017, kustannukset olivat noin
983 000 euroa. 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. Merimaskun pappilan sekä Hevosluodossa
sijaitsevien kuuden rantatontin myyminen on vireillä. Vuoden 2017 aiPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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kana on tehty välttämättömät kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset. Rymättylän kirkon ympäristöön on asennettu kameravalvontajärjestelmä,
kustannukset olivat noin 30 000 euroa. Rymättylän kirkon paanukatto
peruskorjattiin vuonna 2016–2017, kustannukset olivat noin 100 000 euroa. Investoinnit vuosina 2018–2020 pyritään toteuttamaan yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti.
Ennusteita ym. suunnittelukaudelle 2018–2020
Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,4
prosenttia. Suotuisa suhdannevaihtelu lisää työllisyyttä, pienentää julkisen talouden alijäämää sekä hidastaa velkaantumista. Suomen BKT:n
arvioidaan kasvavan 1,9 % vuonna 2019. Maailmantalouden kasvu on
laaja-alaista ja erityisesti euroalueen talousnäkymät ovat vahvistuneet.
Talouskasvu hidastaa velkaantumista mutta se ei poista julkisen talouden
alijäämää. Jatkossakin on edelleen välttämätöntä pohtia jokaisen auki tulevan viran tai tehtävän täyttämistä tarkasti. Naantalin seurakuntayhtymän laskennallinen eläkevastuuosuus on noin 11 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina joudutaan edelleen rajoittamaan henkilöstömenoja verotulojen vähentyessä. Yhtymän yhdeksän vuoden aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 930:lla. Vuonna 2017 jäsenmäärä on vähentynyt 109: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 2014–2018, joka velvoittaa kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi.
Ympäristödiplomin uusiminen on vireillä. Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia seurakuntayhtymän 10-vuotisjuhlavuonna.
--- --- --Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 22.3.2018 § 21
talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2021
laadintaohjeet. Ote laadintaohjeista:
”Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2020–2021
laaditaan
kirkkohallituksen
ohjeita
noudattaen.
Talousarviomäärärahat saavat menojen osalta olla enintään vuoden
2018 tasolla. Suunnitelmavuosien 2020–2021 menoja ei voida lisätä.
Vuoden 2019 maksut ja korvaukset valmistellaan pääsääntöisesti vuoden
2018 talousarvion mukaisesti. Avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien
täyttämistä harkitaan aina tapauskohtaisesti…
Taloutta on suunniteltava siten, että tilikausien tulokset ovat
positiivisia suunnittelukaudella 2019–2021.”
--- --- --Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se päättää Naantalin seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,35
vuodelle 2019.
YKN päätös:
6.9.2018

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

Käsittely:

Kirkkoherra Petri Sirén saapui kokoukseen käsittelyn alussa klo 18.14.

YKV päätös:
27.9.2018

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti Naantalin seurakuntayhtymän
tuloveroprosentiksi 1,35 vuodelle 2019.
Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja:

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

18 §
VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN PAIKKAKUNNALTA MUUTON VUOKSI
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 6.9.2018 § 56
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.
--- --- --Samu Turunen on ilmoittanut sähköpostitse muuttaneensa pois Naantalin
kaupungista 27.5.2018 ja pyytää vapautusta Naantalin seurakuntayhtymän luottamustoimista. Samu Turunen on yhteisen kirkkovaltuuston jäsen ja kuuluu Naantalin Askel –ryhmään.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Samu Turusella on luottamustoimi myös Naantalin seurakunnassa, jossa
hän on seurakuntaneuvoston varavaltuutettu. Vaalikelpoisuutta Naantalin seurakunnan luottamustoimiin käsittelee seurakuntaneuvosto.
Yhteisessä kirkkovaltuustossa Naantalin Askel –ryhmän listalla
I varavaltuutettu on Osmo Räsänen
II varavaltuutettu on Petri Laajala
III varavaltuutettu on Marja Mäntylä
IV varavaltuutettu on Sari Outinen
--- --- --Naantalin Askel –ryhmän II varavaltuutettu Petri Laajala on myös ilmoittanut muuttaneensa pois Naantalin kaupungista 30.6.2018 ja pyytää
vapautusta Naantalin seurakuntayhtymän luottamustoimista.
Petri Laajalalla on luottamustoimia myös Naantalin seurakunnassa, jossa
hän on diakoniatyön johtokunnan jäsen, varajäsen lapsi- ja perhetyön
johtokunnassa sekä seurakuntaneuvoston varavaltuutettu. Vaalikelpoisuutta Naantalin seurakunnan luottamustoimiin käsittelee seurakuntaneuvosto.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se
1) toteaa Samu Turusen menettäneen vaalikelpoisuutensa Naantalin seurakuntayhtymän luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa Samu Turusen luottamustoimet Naantalin
seurakuntayhtymässä päättyneeksi.
2) toteaa, että yhteiseen kirkkovaltuustoon jäseneksi nousee Naantalin Askel –ryhmästä Osmo Räsänen.
3) toteaa Petri Laajalan menettäneen vaalikelpoisuutensa Naantalin seurakuntayhtymän luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa Petri Laajalan luottamustoimet Naantalin
seurakuntayhtymässä päättyneeksi.
4) toteaa, että Naantalin Askel –ryhmän listalta yhteisen kirkkovaltuuston I varavaltuutetuksi nousee Marja Mäntylä ja II varavaltuutetuksi Sari Outinen.
YKN päätös:
6.9.2018

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1–4.
--- --- ---

YKV päätös:
27.9.2018

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Yhteinen kirkkovaltuusto
1) totesi Samu Turusen menettäneen vaalikelpoisuutensa Naantalin seurakuntayhtymän luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi ja totesi Samu Turusen luottamustoimet Naantalin
seurakuntayhtymässä päättyneeksi.
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2) totesi, että yhteiseen kirkkovaltuustoon jäseneksi nousee Naantalin Askel –ryhmästä Osmo Räsänen.
3) totesi Petri Laajalan menettäneen vaalikelpoisuutensa Naantalin
seurakuntayhtymän luottamustoimiin paikkakunnalta muuton
vuoksi ja totesi Petri Laajalan luottamustoimet Naantalin seurakuntayhtymässä päättyneeksi.
4) totesi, että Naantalin Askel –ryhmän listalta yhteisen kirkkovaltuuston I varavaltuutetuksi nousee Marja Mäntylä ja II varavaltuutetuksi Sari Outinen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätietoja:

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

19 §
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
20 §
ILMOITUSASIAT
[…]
YKV päätös:
27.9.2018

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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21 §
VALITUSOSOITUS
Yhteinen kirkkovaltuusto

27.9.2018

12 – 22 §

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: 12–15 ja 18–22 §
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 kynnysarvon1 (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
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
1

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

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
ValitusviKirkollis- ja hallintovalitukset
ranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
ja valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Faksi: 010 36 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 16–17 §

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
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

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:
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.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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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.
Oikeuden- Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
käyntimak- oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa
2.000 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
su
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

22 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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