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KOKOUSTIEDOT
Aika:
Paikka:
Asiat:

Torstaina 5.11.2020 klo 18.00 – 19.41
Naantalin seurakuntakeskus, pääsali, Piispantie 2, Naantali
135 - 151 §
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Sirén Petri
Vainio Irmeli
Björkskog Tommy
Flander Leena
Ihalin Reijo
Jaanto Martti
Leppänen Mari
Paasikivi Jari
Rantanen Erkki
Sipilä Marjo
Kouki Kari
Tunturi Antti

yhteisen kirkkoneuvoston pj
yhteisen kirkkoneuvoston varapj
jäsen (poistui kokouksesta 18.45)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

MUUT KUTSUTUT:
Läksy Merja
Ritvanen Pekka
Kairavuo Jani
Rautiainen Jyrki
Huoponen Merttu-Mari
Sundqvist Laura

vs. talousjohtaja, esittelijä
yhteisen kirkkovaltuuston pj
kirkkoherra, Naantalin seurakunta
vs. kirkkoherra, Merimaskun seurakunta
viestintäsihteeri
hallintosihteeri

POISSA:
Koivula Jorma talousjohtaja

SYY:
Muu syy

________________________
Petri Sirén
yhteisen kirkkoneuvoston pj

________________________
Laura Sundqvist
sihteeri
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 6.11.2020 ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
________________________
Marjo Sipilä
pöytäkirjantarkastaja

________________________
Antti Tunturi
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa sopimuksen mukaan maanantaista 9.11.2020 alkaen neljäntoista
(14) päivän ajan 9.11. – 23.11.2020.
135 § KOKOUKSEN AVAUS
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja avaa kokouksen.
136 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille,
joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa
ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.
Kokouskutsut ja esityslistat lähetettiin jäsenille ja muille
kutsutuille 28.10.2020.
Kokouksen asialista on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän
ilmoitustaululla 29.10.- 20.11.2020.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Käsittely:
YKN päätös:
5.11.2020

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
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137 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat
aakkosjärjestyksen mukaan Sipilä Marjo ja Tunturi Antti.
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 5.11.2020. Tarkastettu
pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin
seurakuntayhtymän taloustoimistossa neljäntoista (14) päivän
ajan.
Käsittely:
YKN päätös:
5.11.2020

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Sipilä ja Antti Tunturi.

138 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Käsittely:

Esityslistaan lisättiin pykälät 146 ja 147 sekä pykälään 145
lisättiin neljä uutta viranhaltijapäätöstä.

YKN päätös:
5.11.2020

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 146 ja
147 pykälien lisäyksellä sekä pykälän 145 neljän uuden
viranhaltijapäätöksen osalta.

139 § NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2021
SEKÄ EHDOTUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2022–2023 (YKV)

Viite: Ark […]

KJ 15:2 (6.5.2011/1014 v. 2012)
Talousarviossa
sekä
siihen
liittyvässä
toimintaja
taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi
(tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
tehtävien hoitamiseen turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän,
kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.
Talousarvion
hyväksymisen
yhteydessä
on
päätettävä
toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu
yli- tai alijäämä.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten
tavoitteiden
edellyttämät
määrärahat
ja
tuloarviot.
Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan.
Määrärahat
ja
tuloarviot
otetaan
talousarvioon
bruttomääräisinä.
Talousarviossa
on
käyttötalousja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 19.3.2020 § 26
Talousarvio-ohjeita vuodelle 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmaohjeita vuosille 2022–2023
Talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2022–2023 laaditaan kirkkohallituksen ohjeita
noudattaen. Talousarviomäärärahat saavat menojen osalta olla
enintään vuoden 2020 tasolla. Palkkojen yleiskorotuksen
vaikutusta ei tarvitse vähentää käyttömäärärahoista.
Suunnitelmavuosien 2022–2023 käyttömenoja ei voida lisätä.
Mahdollista koronaviruksen vaikutusta talouskasvuun ei ole otettu
suunnittelussa huomioon.
Vuoden 2021 maksut ja korvaukset valmistellaan pääsääntöisesti
vuoden 2020 talousarvion mukaisesti. Avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttämistä harkitaan aina tapauskohtaisesti.
Talousarvioesitykset vuodelle 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2022–2023 laaditaan lomakkeelle,
joka löytyy Y-hakemistosta kansiosta Srk-yhtymä/Talousarvio/TA
yhtymä 2021. Investointisuunnitelma päivitetään ja käsitellään
talousarvion yhteydessä.
AIKATAULU:
Yhteinen suunnitteluiltapäivä 14.5.2020 klo 16.00–17.30 (ykv,
ykn, seurakuntaneuvostot, johtokunnat, työryhmät, työntekijät)
-> siirretään pidettäväksi 16.9.2020 klo 16.00-17.30.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Henkilöstösihteerin kanssa on sovittava kirjallisesti 15.5.2020
mennessä vuoden 2021 palkat, palkkiot sekä päivärahat leiri- ja
retkipäivien osalta. Myös kesätyöntekijät, esiintyjät,
luennoitsijat jne.
Johtokuntien ja seurakuntaneuvostojen käsittelemät
talousarvioluonnokset sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmaluonnokset Y-hakemistoon 18.9.2020
mennessä. Samoin seurakuntayhtymän talousarvioluonnokset
hallinnon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen osalta.
YKN 8.10.2020 Talousarvioluonnosten käsittely
Seurakuntaneuvostojen käsittelemät talousarvioesitykset sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmat Y-hakemistoon 23.10.2020
mennessä.
YKN 5.11.2020 Talousarvioehdotuksen käsittely
YKV 26.11.2020 Talousarvion hyväksyminen
--- --- --Investointisuunnitelma on päivitetty vuosille 2021–2023 (luonnos
5.9.2019). Investointisuunnitelma sisältyy talousarviokirjaan.
Investointisuunnitelman luonnokseen on merkitty seuraavat
investoinnit:
Vuosi
2020
2021
2022

Investointi
Kustannusarvio
Merimaskun kirkon peruskorjaus
200.000 euroa
Rymättylän seurakuntakodin peruskorjaus
120.000 euroa
Soiniemen leirikeskuksen uuden majoitus- 1.200.000 euroa
rakennuksen rakentaminen?
Merimaskun pappila on myyty 200.000 euron kauppahinnalla.
Merimaskun kirkkoa peruskorjataan vuoden 2020 aikana
pappilasta saadulla myyntitulolla.
Rymättylän seurakuntakodin peruskorjauksen rahoittaminen:
Naantalin kaupungin kanssa on vireillä kauppa noin 4,7 ha:n
suuruisesta Rymättylässä sijaitsevasta määräalasta tilasta
Honkala 529-547-1-189. Määräala koostuu neljästä palstasta.
Kauppakirjaluonnoksen mukaan hinta on 100.000 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Honkalan tilasta on myyty vuonna 2019 määräala yksityiselle
henkilölle 17.000 euron kauppahinnalla.
Soiniemen leirikeskuksen majoitusrakennuksen rahoittaminen:
Naantalin kaupungille on myyty määräala tilasta Pappila 529421-1-24. Määräala koostuu useista palstoista, maa-aluetta noin
8,086 ha ja vesialuetta noin 75,7820 ha. Kauppahinta oli 325.725
euroa.
Hevosluodosta 529-452-1-0 on myyty viisi tonttia yhteensä
520.000 euron kauppahinnalla. Yksi tontti on edelleen
myynnissä, pinta-ala noin. 8,3 ha ja vesipinta-ala noin. 7,95 ha.
(Hevosluodon 529-452-1-0 kokonaispinta-ala on 43,96 ha,
maapinta-ala on 12,28 ha ja vesipinta-ala 31,68 ha.)
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Uuden
majoitusrakennuksen
rakentaminen
Soiniemen
leirikeskukseen mahdollistaa leiritoiminnan lapsille pitkälle
eteenpäin.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) hyväksyy talousarvion (TA 2021) sekä toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS 2022–2023) laadintaohjeet ja aikataulun. Taloutta on suunniteltava siten, että tilikausien
tulokset ovat positiivisia suunnittelukaudella 2021–2023.
2) merkitsee tiedoksi alustavan investointisuunnitelman ja
investointien rahoitussuunnitelman vuosille 2021–2023.
Käsittely:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Talousjohtaja antoi käsittelyn alussa muutetun
päätösehdotuksen: Yhteinen kirkkoneuvosto
1) merkitsee tiedoksi talousarvion (TA 2021) sekä toimintaja taloussuunnitelman (TTS 2022–2023) laadintaohjeet ja
aikataulun sekä toteaa, että ohjeet hyväksytään
viimeistään syyskuussa 2020.
2) merkitsee tiedoksi alustavan investointisuunnitelman ja
investointien rahoitussuunnitelman vuosille 2021–2023.
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Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350,
jorma.koivula@evl.fi
--- --- --Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous 7.10.2020 § 48
Ote pöytäkirjasta:
” Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy talousarvioluonnokset
vuodelle 2021, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille
2022-2023, edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi yksimielisesti Rymättylän
seurakunnan talousarvion vuodelle 2021, sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2022-2023, edelleen
hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle
kirkkovaltuustolle.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3§) Ei välitöntä vaikutusta lapsiin ja
nuoriin.”
--- --- --Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous 16.9.2020 § 41
Ote pöytäkirjasta:
”Talousarvioluonnoksen talousosa vuodelle 2021 on jaettu
pöydille.
Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole suoranaisia
lapsivaikutuksia.
vs. kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto käsittelee ja hyväksyy osaltaan Merimaskun
seurakuntaneuvoston talousarvion ja siinä esitetyt tavoitteet
vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2023
ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi Naantalin
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Käsittely:Talousarviotavoitteita täydennettiin
varhaisnuorisotyön, partion ja muun seurakuntatyön osalta.
päätös: Seurakuntaneuvosto käsitteli ja hyväksyi osaltaan
Merimaskun seurakuntaneuvoston talousarvion ja siinä esitetyt
tavoitteet vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
2022-2023 ja lähetti ne edelleen hyväksyttäväksi Naantalin
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.”
--- --- --Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 10.9.2020 § 78
Ote pöytäkirjasta:
”NAANTALIN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2021
(TAVOITEOSA)…
Esittely:Esityslistan liitteenä 2 on kooste kustannuspaikkojen
talousarvioista (tavoiteosa) vuodelle 2021.
Käsittely:Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kirkkoherra muutti
päätösehdotusta.
Arvio lapsivaikutuksista:Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§):
Päätöksellä ei ole suoria lapsivaikutuksia.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. hyväksyä Naantalin seurakunnan talousarvion 2021
tavoiteosat ja
2. lähettää ne edelleen Naantalin seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkoneuvostolle.
--- --- --Kirkkoherran kokouksessa muutettu päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. hyväksyä Naantalin seurakunnan talousarvion 2021
tavoiteosat seuraavin muutoksin:
1012040000 Aikuistyö: ”Huomioidaan seurakuntalaisten toive
miestyöstä.”

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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1012010000 Jumalanpalveluselämä: ”Lisätään yhteistyötä
Åbo svenska församlingen kanssa.”
1012310000 Päiväkerho: ”Pohditaan mahdollisuutta
päiväkerhojen maksuttomuuteen.”
1012410000 Diakonia: ”Huomioidaan korona-tilanteen
aiheuttama avustusmäärärahan korotustarve.”
ja
2. lähettää ne edelleen Naantalin seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Sn päätös 10.9.2020: Seurakuntaneuvosto päätti
1. hyväksyä Naantalin seurakunnan talousarvion 2021
tavoiteosat seuraavin muutoksin:
1012040000 Aikuistyö: ”Huomioidaan seurakuntalaisten toive
miestyöstä.”
1012010000 Jumalanpalveluselämä: ”Lisätään yhteistyötä
Åbo svenska församlingen kanssa.”
1012310000 Päiväkerho: ”Pohditaan mahdollisuutta
päiväkerhojen maksuttomuuteen.”
1012410000 Diakonia: ”Huomioidaan korona-tilanteen
aiheuttama avustusmäärärahan korotustarve.”
ja
2. lähettää ne edelleen Naantalin seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkoneuvostolle.
--- --- --Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 22.10.2020 § 102
Ote seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta esityslistan liitteenä.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.10.2020 § 118
vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioluonnokset ja
palauttaa ne seurakuntaneuvostoille täydennyksiä, korjauksia
ja lausuntoja varten. Seurakuntaneuvostojen on palautettava
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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täydennetyt
ja
korjatut
luonnokset
ja
lausunnot
seurakuntayhtymän taloustoimistoon 23.10.2020 mennessä.
Käsittely:

YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvos hyväksyi päätösehdotuksen.

8.10.2020
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).

Lisätietoja:

vs. talousjohtaja Merja Läksy, puh. 040 130 8352,
merja.laksy@evl.fi
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 5.11.2020 § 139
vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen
kirkkoneuvosto
hyväksyy
Naantalin
seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä
ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–
2023 sekä talousarviokirjan sisältämät Naantalin, Rymättylän
sekä Merimaskun seurakuntien
hautainhoitorahastojen
talousarvioehdotukset vuodelle 2021 sekä ehdotukset
toiminta- ja taloussuunnitelmiksi vuosille 2022–2023 ja esittää
ne yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti 15 000 euron
suuruisen
summan
kehittämiseen.

varaamisen

sähköisen

viestinnän

Tommy Björkskog poistui pykälän käsittelyn aikana klo 18.47.

YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Naantalin seurakunta-

5.11.2020

yhtymän talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä
ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 20222023 sekä talousarviokirjan sisältämät Naantalin, Rymättylän

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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sekä Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen
talousarvioehdotukset vuodelle 2021 sekä ehdotukset
toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2023 ja esitti
ne yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

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

Lisätietoja:

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

140 § RAKENTAMATTOMAN MÄÄRÄALAN MYYNTI HEVOSLUODOSTA (1)
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 7.11.2019 § 98
Naantalin seurakuntayhtymä asetti 18.6.2019 myytäväksi
Hevosluoto-nimisen rantakiinteistön 529-452-1-0 Merimaskussa.
Kiinteistön maapinta-ala on 12,280 ha ja vesipinta-ala 31,68 ha.
Kiinteistöllä
on
viisi
rakentamatonta
omarantaista
kesähuvilatonttia ja yksi rakennettu kesähuvilatontti. Alueella on
ranta-asemakaava vuodelta 1997; kaavatunnus 485-17101997.
Seurakuntayhtymä on pyytänyt maa-alueesta arvonmäärityksen
Catella Property Oy:ltä (viite: arviokirja 29.6.2018) sekä
metsämaan arvosta arvonmäärityksen metsänhoitoyhdistys
Lounametsältä (viite: arviolausunto 3.5.2019).
Kiinteistö asetettiin myyntiin kokonaisuudessaan lähtöhinnalla
750.000 euroa, josta pyydettiin tarjoamaan ylöspäin. Tarjoukset
pyydettiin 31.7.2019 mennessä välittäjälle. Tarjouksia ei saatu
määräaikaan mennessä, joten tarjousten jättöaikaa jatkettiin ja
tarjouspyyntöä täsmennettiin siten, että kiinteistö myydään
kokonaisuudessaan edellä mainitulla lähtöhinnalla tai kiinteistöllä
sijaitsevat tontit voidaan myös myydä erikseen.
--- --- --Naantalin seurakuntayhtymän perussäännön 3 pykälän mukaan
ennen perussäännön voimaantuloa (1.1.2009) seurakunnan
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omistuksessa olleen omaisuuden luovuttamiselle täytyy olla
seurakuntaneuvoston
etukäteinen
hyväksyntä.
Naantalin
seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 24.10.2019 § 128:
”hyväksyä osaltaan Hevosluoto (kiinteistötunnus 529-452-1-0,
maapinta-ala 12,28 ha, vesipinta-ala 31,675 ha) –nimisen
kiinteistön myynnin Naantalin seurakuntayhtymän harkinnan
mukaan.”
--- --- --Naantalin seurakuntayhtymä on saanut 22.10.2020 ostotarjouksen
rakentamattomasta määräalasta, joka on merkitty oheiseen
karttaan punaisella rasteroinnilla.
Määräalaa ei ole merkitty maastoon eikä se ole edes tarpeellista,
koska määräala lohkotaan em. kartan perusteella. Tarkoitus on
ulottaa ostajien omistaman tilan 529-452-1-2 alue uuden tielinjan
reunaan asti oheisen liitekartan osoittamalla tavalla.
Tarjous 22.10.2020:

1.500,00 euroa

--- --- --Ranta-asemakaava on vuodelta 1997; kaavatunnus 485-17101997.
Ostajat
ovat
tietoisia
pähkinäpensaita
luonnonsuojelualuerajauksesta.

koskevasta

[…]
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 5.11.2020 § 140
vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä
oheiseen karttaan punaisella rasteroinnilla merkityn
rakentamattoman määräalan kiinteistöstä Hevosluoto 529452-1-0 […]lle. Kauppahinta on 1.500,00 euroa. Päätös
alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Perustelut: Kiinteistöä ei tarvita seurakunnallisessa
toiminnassa ja kiinteistön myynnistä saaduilla varoilla
rahoitetaan
seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategian
mukaisesti tulevia investointeja.
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Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

5.11.2020
Lisätietoja:

vs.
talousjohtaja
merja.laksy@evl.fi

Merja

Läksy,

puh

040 130

8352,

141 § HEVOSLUOTO-NIMISEN TILAN MYYNTI
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 7.11.2019 § 97
Naantalin seurakuntayhtymä asetti 18.6.2019 myytäväksi
Hevosluoto-nimisen rantakiinteistön 529-452-1-0 Merimaskussa.
Kiinteistön maapinta-ala on 12,280 ha ja vesipinta-ala 31,68 ha.
Kiinteistöllä
on
viisi
rakentamatonta
omarantaista
kesähuvilatonttia ja yksi rakennettu kesähuvilatontti. Alueella on
ranta-asemakaava vuodelta 1997; kaavatunnus 485-17101997.
Seurakuntayhtymä on pyytänyt maa-alueesta arvonmäärityksen
Catella Property Oy:ltä (viite: arviokirja 29.6.2018) sekä
metsämaan arvosta arvonmäärityksen metsänhoitoyhdistys
Lounametsältä (viite: arviolausunto 3.5.2019).
Kiinteistö asetettiin myyntiin kokonaisuudessaan lähtöhinnalla
750.000 euroa, josta pyydettiin tarjoamaan ylöspäin. Tarjoukset
pyydettiin 31.7.2019 mennessä välittäjälle. Tarjouksia ei saatu
määräaikaan mennessä, joten tarjousten jättöaikaa jatkettiin ja
tarjouspyyntöä täsmennettiin siten, että kiinteistö myydään
kokonaisuudessaan edellä mainitulla lähtöhinnalla tai kiinteistöllä
sijaitsevat tontit voidaan myös myydä erikseen.
--- --- --Naantalin seurakuntayhtymän perussäännön 3 pykälän mukaan
ennen perussäännön voimaantuloa (1.1.2009) seurakunnan
omistuksessa olleen omaisuuden luovuttamiselle täytyy olla
seurakuntaneuvoston
etukäteinen
hyväksyntä.
Naantalin
seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 24.10.2019 § 128:
”hyväksyä osaltaan Hevosluoto (kiinteistötunnus 529-452-1-0,
maapinta-ala 12,28 ha, vesipinta-ala 31,675 ha) –nimisen
kiinteistön myynnin Naantalin seurakuntayhtymän harkinnan
mukaan.”
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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--- --- --Kaupassa eivät kuitenkaan seuraa oheisista karttaliitteistä
ilmenevät määräalat eli
-karttaliitteestä n:o 1 ilmenevät punaisella rasteroitu määräala,
koska tarkoitus on ulottaa […]:n omistaman tilan 529-452-1-2
alue uuden tielinjan reunaan asti oheisen liitekartan n:o 1
osoittamalla tavalla ja em. määräala myydään heille
ja
-karttaliitteestä n:o 2 ilmenevä punaisella vinoviivoituksella
merkitty määräala, koska tarkoitus on ulottaa […]:n omistaman
tilan 529-452-1-1 alue uuden tielinjan reunaan asti oheisen
liitekartan n:o 2 osoittamalla tavalla ja em. määräala myydään
hänelle.

--- --- --Naantalin seurakuntayhtymä on saanut 22.10.2020 ostotarjouksen
määräalasta.
Tarjous 22.10.2020:

95.000,00 euroa

Kauppahinta ei ole maa- tai vesipinta-alaperusteinen eli
kauppahinta on kiinteä ja maapinta-alaa vähentävät edellä
mainitut määräalat, jotka eivät seuraa kaupassa.
[…]
--- --- --Kaupankohteen ranta-alueella on vesijättömaata.
Ranta-asemakaava on vuodelta 1997; kaavatunnus 48517101997. Kauppakohteen alueella on RA-1-rakennuspaikka
loma-asuntojen korttelialueella, uudisrakennuksen
rakennuspaikka tuhoutuneen rakennuksen perustuksille VLalueella eli lähivirkistysalueella, M-aluetta eli maa- ja
metsätalousaluetta ja lisäksi SL-luonnonsuojelualuetta.
--- --- --Kirkkolain 14 luvun 4 §:n nojalla kirkkovaltuuston päätös, joka
koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myyntiä, on alistettava
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston
käsittelyyn tuodaan kauppakirja, koska ohjesäännön 11 §:n 1
momentin 4. kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä
on kirkkolain mukaisesti valvoa seurakuntayhtymän etua, edustaa
seurakuntayhtymää sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut
oikeustoimet (KL 10:1, 1 mom 5 k; KL 11:11). Kauppakirja voidaan
allekirjoittaa, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää myydä
määräalan ja kirkkohallituksen virastokollegio vahvistaa
päätöksen.
KL 9:3
”Määräenemmistö
Päätöksen

tekemiseen

vaaditaan,

että

vähintään

kaksi

kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kun puolet kaikista
kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, joka koskee …
4) kiinteän omaisuuden luovuttamista”
--- --- --vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä
ranta-asemakaavakarttaan punaisella rajauksella merkityn
määräalan kiinteistöstä Hevosluoto 529-452-1-0 […]lle.
Kauppakohteen alueella on RA-1-rakennuspaikka lomaasuntojen
korttelialueella,
uudisrakennuksen
rakennuspaikka tuhoutuneen rakennuksen perustuksille
VL-alueella eli lähivirkistysalueella, M-aluetta eli maa- ja
metsätalousaluetta ja lisäksi SL-luonnonsuojelualuetta.
Kauppahinta on 95.000,00 euroa. Päätös alistetaan Turun
arkkihiippakunnan
tuomiokapitulin
kautta
kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Perustelut: Kiinteistöä
ei tarvita seurakunnallisessa toiminnassa ja kiinteistön
myynnistä
saaduilla
varoilla
rahoitetaan
seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian mukaisesti tulevia
investointeja.
YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

5.11.2020
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040 130

8352,

142 § RAKENTAMATTOMAN MÄÄRÄALAN MYYNTI HEVOSLUODOSTA (2)
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 7.11.2019 § 98
Naantalin seurakuntayhtymä asetti 18.6.2019 myytäväksi
Hevosluoto-nimisen rantakiinteistön 529-452-1-0 Merimaskussa.
Kiinteistön maapinta-ala on 12,280 ha ja vesipinta-ala 31,68 ha.
Kiinteistöllä
on
viisi
rakentamatonta
omarantaista
kesähuvilatonttia ja yksi rakennettu kesähuvilatontti. Alueella on
ranta-asemakaava vuodelta 1997; kaavatunnus 485-17101997.
Seurakuntayhtymä on pyytänyt maa-alueesta arvonmäärityksen
Catella Property Oy:ltä (viite: arviokirja 29.6.2018) sekä
metsämaan arvosta arvonmäärityksen metsänhoitoyhdistys
Lounametsältä (viite: arviolausunto 3.5.2019).
Kiinteistö asetettiin myyntiin kokonaisuudessaan lähtöhinnalla
750.000 euroa, josta pyydettiin tarjoamaan ylöspäin. Tarjoukset
pyydettiin 31.7.2019 mennessä välittäjälle. Tarjouksia ei saatu
määräaikaan mennessä, joten tarjousten jättöaikaa jatkettiin ja
tarjouspyyntöä täsmennettiin siten, että kiinteistö myydään
kokonaisuudessaan edellä mainitulla lähtöhinnalla tai kiinteistöllä
sijaitsevat tontit voidaan myös myydä erikseen.
--- --- --Naantalin seurakuntayhtymän perussäännön 3 pykälän mukaan
ennen perussäännön voimaantuloa (1.1.2009) seurakunnan
omistuksessa olleen omaisuuden luovuttamiselle täytyy olla
seurakuntaneuvoston
etukäteinen
hyväksyntä.
Naantalin
seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 24.10.2019 § 128:
”hyväksyä osaltaan Hevosluoto (kiinteistötunnus 529-452-1-0,
maapinta-ala 12,28 ha, vesipinta-ala 31,675 ha) –nimisen
kiinteistön myynnin Naantalin seurakuntayhtymän harkinnan
mukaan.”

--- --- ---
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Naantalin seurakuntayhtymä on saanut 22.10.2020 ostotarjouksen
määräalasta, joka on merkitty oheiseen karttaan punaisella
vinoviivoituksella.
Määräalaa ei ole merkitty maastoon eikä se ole edes tarpeellista,
koska määräala lohkotaan em. kartan perusteella. Tarkoitus on
ulottaa ostajan omistaman tilan 529-452-1-1 alue uuden tielinjan
reunaan asti oheisen liitekartan osoittamalla tavalla.
Tarjous 22.10.2020:

1.000,00 euroa

--- --- --[…]
--- --- --Ranta-asemakaava on vuodelta 1997; kaavatunnus 48517101997.
Ostaja on tietoinen pähkinäpensaita koskevasta
luonnonsuojelualuerajauksesta.
--- --- --Kirkkolain 14 luvun 4 §:n nojalla kirkkovaltuuston päätös, joka
koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myyntiä, on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston
käsittelyyn tuodaan kauppakirja, koska ohjesäännön 11 §:n 1
momentin 4. kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä
on kirkkolain mukaisesti valvoa seurakunta-yhtymän etua,
edustaa seurakuntayhtymää sekä tehdä sen puolesta sopimukset
ja muut oikeustoimet (KL 10:1, 1 mom 5 k; KL 11:11). Kauppakirja
voidaan allekirjoittaa, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää
myydä määräalan ja kirkkohallituksen virastokollegio vahvistaa
päätöksen.
KL 9:3
”Määräenemmistö
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi
kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kun puolet kaikista
kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, joka koskee …
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4) kiinteän omaisuuden luovuttamista”
--- --- --vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä
oheiseen karttaan punaisella vinoviivoituksella merkityn
rakentamattoman
määräalan
Naantalissa
olevasta
kiinteistöstä Hevosluoto 529-452-1-0 […]:lle. Kauppahinta
on
1.000,00
euroa.
Päätös
alistetaan
Turun
arkkihiippakunnan
tuomiokapitulin
kautta
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Perustelut: Kiinteistöä ei tarvita seurakunnallisessa
toiminnassa ja kiinteistön myynnistä saaduilla varoilla
rahoitetaan
seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategian
mukaisesti tulevia investointeja.
YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

5.11.2020
Lisätietoja:

vs.
talousjohtaja
merja.laksy@evl.fi

Merja

Läksy,

puh

040 130

8352,

143 § SUORITUSLISÄ 2021 JA TAKAUTUVAT SUORITUSLISÄT 2020
Viite: Ark. […]

Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen
palkkaan kuuluvaa euromääräistä suorituslisää. Suorituslisää
maksetaan viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella
tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisästä,
sen arviointiperusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta
ja suorituslisän maksamisesta päättää työnantaja.
Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle
sitä maksetaan. Käytettyjen suorituslisien yhteismäärän tulee olla
vuosittain vähintään 1,1% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä
olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisää
maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka
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arviointijakson perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut
suorituslisän maksamisen edellytykset.
Suorituslisiin yhteensä käytettävän rahamäärän kohdentamisesta
yksittäisille viranhaltijoille/työntekijöille päätetään vuosittain
arviointijakson päätyttyä. Viranhaltijalle/työntekijälle vuosittain
maksettavan suorituslisän määrä voi vaihdella. Siihen vaikuttaa
toisaalta suorituslisiin yhteensä kohdennettavan rahamäärän
suuruus
sekä
toisaalta
viranhaltijoiden/työntekijöiden
työsuorituksen arvioinnin tulokset. Sopimuksen edellyttämä
suorituslisiin yhteensä kohdennettava rahamäärä (1,1 %
peruspalkkojen
yhteismäärästä)
on
vähimmäismäärä.
Rahamäärän
suuruus
vaihtelee
vuosittain
seurakunnan
peruspalkkojen yhteismäärän muutosten mukaan. Seurakunta voi
halutessaan taloudellisten voimavarojensa perusteella ylittää
suorituslisien yhteismäärän (1,1 %).
--- --- --Pääsopijajärjestöjen
edustajien
täytäntöönpanoneuvottelu 17.9.2020.

kanssa

on

pidetty

--- --- --Arviointijakso on ollut 1.10.2019 – 30.9.2020 Arviointikriteerit
ovat olleet työssä suoriutuminen ja yhteistyökyky. Suoritustasoja
on ollut kolme:
1. Odotusten mukaisen hyvän suoritustason alittava työsuoritus
2. Odotusten mukainen hyvä suoritustaso
3. Odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä suoritustaso.
Suorituslisän maksu alkaa 1.1.2021. Suorituslisän saa vuonna 2021,
jos toinen arviointikriteeri on vähintään tasoa kaksi ja toinen tasoa
kolme. Esimiehet ovat suorittaneet alaistensa arvioinnit ja
talousjohtaja ja kirkkoherra ovat käsitelleet arvioinnit 23.10.2020
kokouksessaan.
Vuoden 2021 aikana jaetaan suorituslisiin 12 136 €.
Seuraava arviointijakso on 1.10.2020 – 30.9.2021.
--- --- ---
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vs. talousjohtajan päätösehdotus:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että suorituslisää
maksetaan Naantalin seurakuntayhtymässä vs.
talousjohtajan ja kirkkoherrojen 23.10.2020 laatiman ja
allekirjoittaman pöytäkirjan mukaisesti 1.1.2021 alkaen
31.12.2021 asti tai jos palvelussuhde päättyy.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että suorituslisää
maksetaan takautuvasti henkilöille, joiden palvelussuhde
on ollut määräaikainen vuonna 2019, vs. talousjohtajan ja
kirkkoherrojen 23.10.2020.
laatiman ja allekirjoittaman pöytäkirjan mukaisesti
1.1.2020 alkaen 31.12.2020 asti.
3) Suorituslisäpäätös tehdään yleiseen palkkausjärjestelmään
kuuluvalle määräaikaiselle tai työvapaalla olevalle
työntekijälle vuoden 2021 aikana, jos työntekijä on 4
kuukautta palvelussuhteessa, tavoitteet on asetettu ja
arviointi on suoritettu.
4) Vuoden 2021 arviointikriteerit ja suoritustasot
Arviointikriteerit
ja
suoritustasot
on
määritelty
täytäntöönpanoneuvotteluissa pääjärjestöjen edustajien
kanssa 17.9.2020
Arviointikriteerit:
Työssä suoriutuminen
Yhteistyökyky
Aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky
Suoritustasot
Odotusten mukaisen hyvän suoritustason alittava työsuoritus
Odotusten mukainen hyvä suoritustaso
Odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä suoritus
Suorituslisää maksetaan, jos yksi arviointikriteeri on
vähintään tasoa kaksi ja kaksi tasoa kolme. Kaikki
arviointikriteerit ovat samanarvoiset ja suorituslisä on
samansuuruinen
kaikille
työntekijöille,
jotka
ovat
suorituslisään oikeutettuja.
Käsittely:

Viestintäsihteeri Merttu-Mari Huoponen ja hallintosihteeri
Laura Sundqvist poistuivat esteellisinä kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi Jani Kairavuo.

YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

5.11.2020

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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vs. talousjohtaja Merja Läksy, puh 040 130 8350,
merja.laksy@evl.fi

144 § KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2021
Viite: Ark. […]

[…]
Koulutuksiin käytettävissä oleva talousarviomääräraha 3.510
euroa.
Kaikkia työntekijöille oleellisia ensi vuonna järjestettäviä
koulutuksia ei ole vielä julkistettu. Koulutuskutsuja tulee lisää
ensi vuoden keväällä ja syksyllä. Siksi koulutussuunnitelmaa
joudutaan täydentämään erillisillä päätöksillä ensi vuonna.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntayhtymän
työntekijöiden
koulutussuunnitelman
vuodelle
2021.
Koulutussuunnitelmaa
täydennetään
tarvittaessa
viranhaltijapäätöksillä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
15. pykälän 7. kohdan mukaan.

YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän

5.11.2020

työntekijöiden koulutussuunnitelman vuodelle 2021.

Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Lisätietoja:

vs. talousjohtaja Merja Läksy, puh. 040 130 8352
merja.laksy@evl.fi
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145 § NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VS. TALOUSJOHTAJAN- SEKÄ YHTEISEN
KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Viite: Ark. […]

[…]
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee vs. talousjohtajan- sekä
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan
viranhaltijapäätökset tiedoksi.

YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee vs. talousjohtajan- sekä

5.11.2020

yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan
viranhaltijapäätökset tiedoksi. Yhteisen kirkkoneuvoston
ohjesäännön 16 §:n mukaista siirto-oikeutta ei ole käytetty.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätietoja:

vs. talousjohtaja Merja Läksy, puh. 040 130 8350,
merja.laksy@evl.fi

146 § HALLINTOSIHTEERIN SIJAINEN AJALLE 1.1.-26.5.2021
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 25.6.2020 § 82
Ote pöytäkirjasta:
Tässä kokouksessa hyväksyttäväksi esitetään seuraavia yhteisen
kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden vuosilomia sekä
lomaoikeutta 2020 koskevia säästövapaita:
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Tehtävä

Lomaoikeus

Kallio,
Heli

Hallintosihteeri 29
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Loma-aika Jää
15.4.2126.5.21

0

Esittelijän päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin
seurakuntayhtymän työntekijöiden vuosilomat anomusten
mukaisesti sekä lomaoikeutta 2020 koskevat säästövapaaanomukset.
Käsittely:
YKN päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

25.6.2020
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 8.10.2020 § 109
Ote pöytäkirjasta:
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.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee tämän kokouksen
sihteeriksi hallintosihteerin sijaisen Laura Sundqvistin.

Käsittely:

Ehdotettiin, että vuoden 2020 loppuun asti, yhteisen
kirkkoneuvoston kokouksissa sihteerinä toimii vs.
hallintosihteeri Laura Sundqvist.

YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen sillä
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lisäyksellä, että yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa
vuoden 2020 loppuun sihteerinä toimii Laura Sundqvist.

Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 5.11.2020
Naantalin seurakuntayhtymällä ei ole hallintosihteerin sijaista
ajalle 1.1.-26.5.2021.
vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee hallintosihteeriksi ajalle
1.1.-26.5.2021 hallintosihteerin sijaisen Laura Sundqvistin.

Käsittely:

Hallintosihteeri Laura Sundqvist poistui esteellisenä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi Jani Kairavuo.

YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

5.11.2020
Lisätietoja:

vs. talousjohtaja Merja Läksy, puh 040 130 8350,
merja.laksy@evl.fi

147 § TALOUSJOHTAJAN VIRKASUHDE KOLMEN VUODEN MÄÄRÄAJAKSI
Viite: Ark. […]

Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa on ollut
resurssivajausta huhtikuusta 2020 alkaen. Seurakuntayhtymällä
on lähitulevaisuudessa edessä useita strategisia ja keskeisesti
taloushallintoa koskevia haasteita. Näitä ovat muun muassa
kiinteistö- ja maakaupat, korona-pandemiasta johtuva talouden
tasapainottamisohjelma, henkilöstösuunnittelu usean
työntekijän lähestyessä eläkeikää sekä monien ohje- ja
johtosääntöjen sekä suunnitelmien ajantasaistaminen.
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Näihin haasteisiin vastaaminen ei ole mahdollista, jos
taloustoimistossa on vajaat resurssit. Kyseessä on myös
työsuojelullinen asia: työnantajan tulee huolehtia riittävistä
henkilöstöresursseista. Resurssivajeeseen vastaamiseksi on
ryhdyttävä toimenpiteisiin kokoaikaisen johtavan viranhaltijan
rekrytoimiseksi taloustoimistoon.
--- --- --Haastattelumuistio jaetaan kokouksessa.
--- --- --vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. päättää ottaa Uudenkaupungin seurakunnan
talouspäällikkö Tuija Lankisen määräaikaisesti talousjohtajan
virkasuhteeseen
2.päättää virkasuhteen kestoksi kolme vuotta
3.toteaa virkasuhteen alkavan 7.1.2021 tai sopimuksen
mukaan
4.päättää, että hänelle maksetaan palkkaa 4 700,00 euroa/kk
Käsittely:

Erkki Rantanen esitti eriävän mielipiteen Tuija Lankiselle
maksettavasta kuukausipalkasta, pitäen palkkaa liian suurena.

YKN päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1-4.

5.11.2020
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).
Lisätietoja:

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén,
puh. 040 130 8381, petri.siren@evl.fi

148 § MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
149 § ILMOITUSASIAT
[…]
vs. talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
vs. talousjohtaja Merja Läksy, puh. 040 130 8352,
merja.laksy@evl.fi

Lisätietoja:

150 § VALITUSOSOITUS
Yhteinen kirkkoneuvosto

5.11.2020

135–151 §

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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1–5 ja 12–18 §
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 6–10 §
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä
päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
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Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 11 § kirkkolain 6 luvun
72 §:n 2 mom:n nojalla
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n
2 mom. 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.
Pöytäkirjan pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin
päätöksiin
tyytymätön
voi
tehdä
kirjallisen
viranomainen ja oikaisuvaatimuksen.
-aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali
Postiosoite: Piispantie 2, 21100 Naantali
Faksi: 02 435 1215
Sähköposti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 6–10 §
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti
katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan
käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.
Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

1
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Oikaisuvaatimuk- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
sen sisältö
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian
hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä
n tekeminen
tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132–135
§).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali
Postiosoite: Piispantie 2, 21100 Naantali
Faksi: 02 4351 215
Sähköposti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 6–10 §
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
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voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti.
Hankintaoikaisu Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
n sisältö
– 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
kirjallisella valituksella.

voidaan

hakea

muutosta

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Faksi: 029 564 2414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen
voi
tehdä
myös
hallintoerityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

ja

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan
kirjallisella valituksella.

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

hakea

muutosta

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Valitusaika
• Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan 30 päivää
pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, Turku
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Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Faksi: 02 2797 001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Faksi: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30 päivää

Muutoksenhaku Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen
ajan laskeminen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
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 hankintatai 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
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaa-vasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
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
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Faksi: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa
osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä
– 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
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– 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 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.
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.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta
peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta
johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja
markkinaoikeudessa 2.050 euroa. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa
on kuitenkin 4.100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1
miljoonaa euroa ja 6.140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10
miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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151 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo:
19.41

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

