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SYY:
matka
matka
matka

_________________________
Heli Kallio
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 21.3.2019 ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
_________________________
Erkki Rantala
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Martti Jaanto
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista 22.3.2019 alkaen neljäntoista (14) päivän ajan
22.3.–5.4.2019.
28 §
KOKOUKSEN AVAUS
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra
Jani Kairavuo piti alkuhartauden.
29 §
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 tiistaina 12.3.2019.
Kokouksen asialista on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän ilmoitustaululla 14.3.–5.4.2019.
--- --- --Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

30 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat
aakkosjärjestyksen mukaan Reijo Ihalinin varajäsen Erkki Rantala
ja Martti Jaanto. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen
jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin
seurakuntayhtymän taloustoimistossa neljäntoista (14) päivän ajan.
YKN päätös:
21.3.2019

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Rantala ja Martti Jaanto.

31 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
YKN päätös:
21.3.2019

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

32 §
NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2018 (YKV)

Viite: Ark. […]

Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 22 §
Tilinpäätös
Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä, ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen
kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu
tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä.
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tilinpäätös ja tasekirja laaditaan kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja sisältää tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma,
tase, rahoituslaskelma), toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailun, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän
sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja laaditaan paperimuodossa.
Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi.
Tilintarkastuskertomus liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin
tilinpäätösasiakirjoihin.
Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun
mennessä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Seurakuntayhtymän tilinpäätös julkaistaan seurakuntayhtymän verkkosivuilla.
Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 20 §
Hautainhoitorahastojen kirjanpidot hoidetaan omina taseyksikköinään.
--- --- --Ote talousjohtajan katsauksesta 2018:
”Tilinpäätöksen tärkeimpiä tunnuslukuja
Tilikaudelta muodostui alijäämää 46 907 euroa. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on 118 253 euroa. Vuosina 2009–2012 on muodostunut alijäämää yhteensä 1 785 000 euroa. Alijäämä on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2018 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 284 740 euroa
ja toimintakulut 3 581 375 euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat
96,7 %. Omavaraisuusaste on 96,6 %.
Talouden linjauksia 2009–2021
Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut 1,15 vuosina 2009–2010
ja 1,25 vuosina 2011–2013. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt vuosien 2014–2019 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 2019–2021…
Ennusteita ym. suunnittelukaudelle 2019–2021
Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous on vielä korkeasuhdanteessa mutta talouskasvu on hidastumassa. Vuonna 2018
BKT:n kasvu yltää 2,7 prosenttiin mutta enää 1,9 prosenttiin vuonna
2019 ja 1,7 prosenttiin vuonna 2020. Korkeasuhdanteesta siirrytään vähitellen kohti talouden arvioitua pitkän aikavälin kasvuvauhtia. Epävarmuus maailman talouden kehityksestä on lisääntynyt ja varsinkin euroalueen talouskasvun hidastuminen heikentää Suomen talouden näkymiä.
Naantalin seurakuntayhtymän laskennallinen eläkevastuuosuus on noin
11 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina joudutaan edelleen rajoittamaan
henkilöstömenoja verotulojen vähentyessä. Yhtymän kymmenen vuoden
aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 1094:lla. Vuonna 2018
jäsenmäärä on vähentynyt 164: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
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosille 2019–2023, joka velvoittaa kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaa
ympäristöystävälliseksi. Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla
on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia valtuustokaudella 2019-2022.”
--- --- --Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous 3.2.2019 § 13
Ote pöytäkirjasta:
”13 § TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018 (TEKSTIOSAT)
Viite: Ark. […]

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Tällä päätöksellä ei ole suoranaisia vaikutuksia lapsiin.
Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan
Merimaskun seurakunnan 2018 toimintakertomuksen tekstiosat ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle tilinpäätöksen hyväksymistä varten.
SKN päätös 3.2.2019: Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.”
--- --- --Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous 27.2.2019 § 19
Ote pöytäkirjasta:
”§ 19 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS V. 2018
L1 […]

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan Rymättylän seurakunnan
toimintakertomuksen ja tavoitteiden toteutumat tilinpäätökseen 2018 lisättynä kirkkoherran yleiskatsauksella ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle seurakuntaneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Ei välitöntä merkitystä lapsiin ja nuoriin.”
--- --- --Naantalin seurakuntaneuvoston kokous 28.2.2019 § 39
Ote pöytäkirjasta:
”39 § NAANTALIN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN 2018
TEKSTIOSAT
Viite: Ark. […]
Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy johtokuntien
ja muiden kustannuspaikkojen ehdotukset vuoden 2018 tilinpäätöksen
tekstiosista ja lähettää ne edelleen Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.
SN päätös 28.2.2019: Seurakuntaneuvosto hyväksi päätösehdotuksen.”
--- --- --Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 21.3.2019 § 32
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa Naantalin seurakuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka sisältää myös
Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautainhoitorahastojen tilinpäätökset, ja luovuttaa tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille.
Käsittely:

Pääkirjanpitäjä Merja Läksy oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyssä.

YKN päätös:
21.3.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja allekirjoitti
Naantalin seurakuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen.
Merja Läksy poistui kokouksesta klo 18.24.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24:5).

Lisätietoja:

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

33 §
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJILLE
Viite: Ark. […]

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy pyytää vuosittain tarkastettavilta
tahoilta kirjallisen vahvistuksen tilintarkastuksen suorittamisesta.
Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 580 ”Kirjalliset vahvistusilmoitukset” edellyttää kirjallisten vahvistusilmoitusten hankkimista tarkastuskohteen johdolta vahvistusilmoituskirjeen muodossa. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastajat noudattavat kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Johdon velvollisuudet on määritelty laissa, mutta
vahvistusilmoituskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen
siitä, että velvollisuuksia on noudatettu. Kirjalliset vahvistusilmoitukset
eivät muuta tilintarkastajan lakisääteistä vastuuta, mutta auttavat tilintarkastajaa dokumentoimaan tekemänsä tilintarkastuksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Tilintarkastuslain 3 luvun 9 § velvoittaa yhtiön (tässä tapauksessa seurakuntayhtymän) johtoa varaamaan tilintarkastajalle tilaisuuden toimittaa
tarkastus siinä laajuudessa kuin tämä katsoo sen tarpeelliseksi sekä antamaan sellaista selvitystä ja apua, jota tilintarkastaja pyytää. Tilintarkastajan oikeus pyytää kirjallisia vahvistusilmoituksia perustuu tähän säänPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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nökseen. Mikäli johto ei anna kirjettä, tilintarkastajan on standardin mukaan tällaisissa olosuhteissa jätettävä lausunto tilinpäätöksestä antamatta
tilintarkastuskertomuksessa.
--- --- --BDO Audiator Oy pyytää allekirjoittamaan seuraavan vahvistuskirjeen
tilintarkastajille:
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE […]
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitetyn vahvistusilmoituskirjeen, joka annetaan tilintarkastajalle.
YKN päätös:
21.3.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisätietoja:

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

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

34 §
TIETOSUOJATYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Viite: Ark. […]

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) alettiin soveltaa kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetus korvasi
vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti täytäntöön
panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen rinnalle
säädettiin lisäksi uusi kansallinen tietosuojalaki (5.12.2018/ 1050), joka
tuli voimaan 1.1.2019. Tietosuojalailla kumottiin henkilötietolaki
(523/1999) sekä tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettu laki (389/1994).
Naantalin seurakuntayhtymä sekä Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän
seurakunnat huolehtivat kukin tietosuojasta omien työalojensa osalta,
koska Naantalin seurakuntayhtymän perussäännössä tietosuojasta huolehtimista ei ole nimetty seurakuntayhtymän tehtäväksi.
Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana teknologian kehittyessä nopeasti. Sääntelyllä pyritään myös vahPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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vistamaan ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojaan. Asetus toi sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 1.11.2018 § 95 hyväksymän
seurakuntayhtymän tietosuojapolitiikan mukaisesti seurakuntayhtymässä
tehdyn tietosuojan tilasta raportoidaan vuosittain yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 22.3.2018 § 22 EU:n
yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti IT-alueen tietosuojavastaava Marjut Marilan Naantalin seurakuntayhtymän tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Tietosuojavastaava raportoi arkkihiippakunnan IT-alueella vuonna 2018 tehdystä tietosuojatyöstä yhteiselle kirkkoneuvostolle.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän tietosuojatyön toimintakertomuksen vuodelta 2018.
2) merkitsee tiedoksi IT-alueella tehdyn tietosuojatyön toimintakertomuksen vuodelta 2018.
YKN päätös:
21.3.2019

Lisätietoja:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1–2.
Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle päätöksestä 1.
Ei muutoksenhakuoikeutta päätöksestä 2, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).
Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

35 §
TALOUSARVION 2020 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2022
LAADINTA
Viite: Ark. […]

Talousarvio-ohjeita vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma-ohjeita vuosille 2021–2022
Talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2021–2022 laaditaan kirkkohallituksen ohjeita noudattaen. Talousarviomäärärahat saavat menojen osalta olla enintään vuoden 2019 tasolla.
Suunnitelmavuosien 2021–2022 menoja ei voida lisätä.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Vuoden 2020 maksut ja korvaukset valmistellaan pääsääntöisesti vuoden
2019 talousarvion mukaisesti. Avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien
täyttämistä harkitaan aina tapauskohtaisesti.
Talousarvioesitykset vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2021–2022 laaditaan lomakkeelle, joka löytyy Y-hakemistosta
kansiosta Srk-yhtymä/Talousarvio/TA yhtymä 2020.
Investointisuunnitelma päivitetään ja käsitellään talousarvion yhteydessä.
AIKATAULU:
Yhteinen suunnitteluiltapäivä 9.5.2019 klo 16.00–17.30 (ykv, ykn, seurakuntaneuvostot, johtokunnat, työryhmät, työntekijät)
Henkilöstösihteerin kanssa on sovittava kirjallisesti 17.5.2019 mennessä
vuoden 2020 palkat, palkkiot sekä päivärahat leiri- ja retkipäivien osalta.
Myös kesätyöntekijät, esiintyjät, luennoitsijat jne.
Johtokuntien ja seurakuntaneuvostojen käsittelemät talousarvioluonnokset sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokset Y-hakemistoon
20.9.2019 mennessä. Samoin seurakuntayhtymän talousarvioluonnokset
hallinnon, hautaus- ja kiinteistötoimen osalta.
YKN 10.10.2019 Talousarvioluonnosten käsittely
Seurakuntaneuvostojen käsittelemät talousarvioesitykset sekä toimintaja taloussuunnitelmat Y-hakemistoon 25.10.2019 mennessä.
YKN 7.11.2019 Talousarvioehdotuksen käsittely
YKV 28.11.2019 Talousarvion hyväksyminen
--- --- --Investointisuunnitelma on päivitetty vuosille 2020–2022 (luonnos
8.3.2019). Investointisuunnitelma sisältyy talousarviokirjaan.
Investointisuunnitelman luonnokseen on merkitty seuraavat investoinnit:
Vuosi
2020
2021
2022

Investointi
Kustannusarvio
Merimaskun kirkon peruskorjaus
200.000 euroa
Rymättylän seurakuntakodin peruskorjaus
300.000 euroa
Soiniemen leirikeskuksen uuden majoitus- 1.200.000 euroa
rakennuksen rakentaminen

Merimaskun kirkon peruskorjausta rahoitetaan Merimaskun pappilan
myynnistä saaduilla varoilla. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 29.11.2018 § 28 myydä Merimaskun pappilan. Kirkkohallituksen virastokollegio vahvisti päätöksen 17.1.2019 § 27. Kauppakirja on
allekirjoitettu 28.2.2019.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Rymättylän seurakuntakodin peruskorjausta rahoitetaan myymällä Rymättylän kirkonkylässä kiinteistöllä Honkala 529-547-1-189 sijaitseva
määräala, jonka myyntiä käsitellään tämän kokouksen pykälässä 37, sekä tontit 615–620.
Soiniemen leirikeskuksen majoitusrakennuksen rakentamista rahoitetaan
myymällä tilasta Pappila 529-421-1-24 määräala, jonka myyntiä käsitellään tämän kokouksen pykälässä 36, sekä myymällä Merimaskussa sijaitseva ennen Naantalin seurakunnalle kuulunut kiinteistö Hevosluoto
529-452-1-0, jonka maapinta-ala on 12,28 ha, vesipinta-ala 31,68 ha ja
kokonaispinta-ala 43,96 ha. Kiinteistöllä on kuusi kaavoitettua rantatonttia.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Uuden majoitusrakennuksen rakentaminen Soiniemen leirikeskukseen
mahdollistaa leiritoiminnan lapsille pitkälle eteenpäin.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) hyväksyy talousarvion (TA 2020) sekä toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS 2021–2022) laadintaohjeet ja aikataulun. Taloutta
on suunniteltava siten, että tilikausien tulokset ovat positiivisia
suunnittelukaudella 2020–2022.
2) merkitsee tiedoksi alustavan investointisuunnitelman ja investointien rahoitussuunnitelman vuosille 2020–2022.
YKN päätös:
21.3.2019
Lisätietoja:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1–2.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).
Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

36 §
MAA-ALUEIDEN MYYNTI NAANTALIN KAUPUNGILLE (YKV)

Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 21.3.2019 § 36
Naantalin kaupungin kanssa on neuvoteltu noin 83,868 ha:n määräalan
myymisestä tilasta Pappila 529-421-1-24. Määräala koostuu useista palstoista ja se käsittää yhteensä noin 8,086 ha:a maa-aluetta ja noin 75,7820
ha:a vesialuetta. Maa-alueet ovat keskeisiä puistoja ja virkistysalueita.
Ostettaviin alueisiin sisältyy myös Kirkkopuiston alueella MannerNaantalin yleiskaavassa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja keskustatoimintojen alueeksi osoitetut pienet alueet, joiden käyttötarkoituksen
muutos edellyttää asemakaavamuutosta.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Naantalin seurakuntayhtymän perussäännön 3 pykälän mukaan ennen
perussäännön voimaantuloa (1.1.2009) seurakunnan omistuksessa olleen
omaisuuden luovuttamiselle täytyy olla seurakuntaneuvoston etukäteinen
hyväksyntä. Naantalin seurakuntaneuvosto on lausunut kokouksessaan
17.3.2011 § 41 seuraavasti: ”Naantalin seurakunnan alueella olevien
kiinteistöjen osalta seurakuntaneuvostolle sopii, että seurakuntayhtymä
valmistelee sellaisten kiinteistöjen myyntiä, joita seurakunta ei tarvitse
välittömään toimintaansa. Kyseessä olevat alueet ovat puistoalueita […]
Seurakuntayhtymän perussäännön mukaisesti seurakuntayhtymä kysyy
ennen kaupan toteutumista seurakuntaneuvoston lopullista kantaa.”
Seurakuntaneuvosto lausui asiasta tarkemmin kokouksessaan 22.11.2018
§ 130: ”Seurakuntayhtymä on myymässä Naantalin seurakunnan alueella sijaitsevan kahdeksanpalstaisen määräalan Pappilan tilasta 529-4211-24. (Kartta liitteenä). Kyseessä olevat alueet ovat puistoaluetta ja Jakoluodon alue yhteensä n. 8,0860 ha maa-aluetta ja n. 75,7820 ha vesialuetta. Seurakunta ei tarvitse näitä maa-alueita välittömään toimintaansa. […] SN päätös 22.11.2018: Seurakuntaneuvosto hyväksyi vs.
kirkkoherran kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Naantalin seurakunta lausuu määräalan myynnistä seuraavaa: Naantalin seurakunnan seurakuntaneuvostolle sopii, että seurakuntayhtymä myy kahdeksanpalstaisen määräalan Pappilan tilasta 529-421-1-24, jota seurakunta
ei tarvitse välittömään toimintaansa.”

--- --- --Naantalin kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan
11.2.2019 § 9 esittänyt seuraavaa kauppahintaa: ”Kauppahinta yhteensä
näistä maa- ja vesialueista olisi kolmesataakaksikymmentäviisituhatta
seitsemänsataakaksikymmentäviisi (325.725) euroa. Se perustuu Kirkkopuiston alueelta viiden (5) euron neliöhintaan, Jakoluodon alueelta
kolmen (3) euron neliöhintaan, Pikkupappilanpuiston alueelta kahden
(2) euron neliöhintaan ja muilta maa-alueilta yhden (1) euron neliöhintaan. Vesialueiden kokonaishinta olisi 50 000 euroa.”
Naantalin kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.3.2019 § 68 esittänyt
valtuustolle kauppakirjan hyväksymistä. Naantalin kaupunginvaltuusto
on hyväksynyt kauppakirjan 11.3.2019 § 13.
Seurakuntayhtymä on pyytänyt myytävistä maa-alueista arvonmäärityksen Catella Property Oy:ltä (viite: arviokirja 29.6.2018 ja lausunto
21.11.2018).
--- --- --Kirkkolain 14 luvun 4 §:n nojalla kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä 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
seurakuntayhtymän etua, edustaa seurakuntayhtymää sekä tehdä sen
puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet (KL 10:1, 1 mom 5 k; KL
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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11:11). Kauppakirja voidaan allekirjoittaa, mikäli yhteisen 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”
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä
83,868 ha:n määräalan tilasta Pappila 529-421-1-24 Naantalin
kaupungille. Määräala koostuu useista palstoista ja se käsittää
yhteensä noin 8,086 ha:a maa-aluetta ja noin 75,7820 ha:a vesialuetta. Kauppahinta on 325.725 euroa. Päätös alistetaan Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Perustelut: Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa myyminen on
seurakuntayhtymän kannalta paras mahdollinen ratkaisu ja se
on seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian mukainen. Määräalan myynnistä saatava tulo käytetään Soiniemen leirikeskuksen
uuden majoitusrakennuksen rahoittamiseen.
2) hyväksyy kauppakirjan 83,868 ha:n määräalasta tilasta Pappila
529-421-1-24 ja lähettää sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kauppakirja voidaan allekirjoittaa, mikäli kirkkohallituksen
virastokollegion asiassa antama myönteinen päätös saa lainvoiman.
YKN päätös:
21.3.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1–2.

Lisätietoja:

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

Ei muutoksenhakuoikeutta päätöksestä 1, koska kyseessä on asian
valmistelu (KL 24:5). Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle päätöksestä 2.

37 §
MÄÄRÄALAN MYYNTI RYMÄTTYLÄSTÄ (YKV)
Viite: Ark. […]

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 21.3.2019 § 37
Seurakuntayhtymä on saanut 5.10.2018 ostotarjouksen Rymättylässä sijaitsevan kiinteistön 529-547-1-189 määräalasta. Tarjouksen tekijä täsmensi ostotarjoustaan 11.11.2018 […]
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Naantalin seurakuntayhtymän perussäännön 3 pykälän mukaan ennen
perussäännön voimaantuloa (1.1.2009) seurakunnan omistuksessa olleen
omaisuuden luovuttamiselle täytyy olla seurakuntaneuvoston etukäteinen
hyväksyntä. Rymättylän seurakuntaneuvosto on lausunut kokouksessaan
24.10.2018 § 41 seuraavasti: ”Esitys: Rymättylän seurakuntaneuvosto
hyväksyy Rymättylän kirkonkylässä Honkala nimisellä tilalla sijaitsevien, kiinteistötunnuksella 529-547-1-189 merkittyjen tonttien myynnin
[…].” Päätöksen esittelyssä todetaan, että kyseisellä määräalalla ei ole
käyttöä seurakunnan toiminnassa ja, kuten seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa on todettu, määräalan myynnistä saadut varat käytettäisiin
tuleviin investointeihin Rymättylän seurakunnan alueella.
--- --- --Seurakuntayhtymä on pyytänyt kyseisestä määräalasta arvonmäärityksen
Catella Property Oy:ltä (viite: arviokirja 6.7.2018, päivitetty
29.10.2018).
--- --- --Kirkkolain 14 luvun 4 §:n nojalla kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä 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
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 yhteisen 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”
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä noin
1.585 m²:n määräalan tilasta Honkala […]lle. Kauppahinta on
17.000 euroa. Päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Perustelut: Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa myyminen on
seurakuntayhtymän kannalta paras mahdollinen ratkaisu ja se
on seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian mukainen. Määräalan myynnistä saatava tulo käytetään Rymättylän seurakuntakodin peruskorjaukseen.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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2) hyväksyy kauppakirjan noin 1.585 m²:n määräalasta tilasta
Honkala 529-547-1-189 ja lähettää sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kauppakirja voidaan allekirjoittaa, mikäli kirkkohallituksen virastokollegion asiassa antama myönteinen päätös
saa lainvoiman.
YKN päätös:
21.3.2019

Lisätietoja:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1–2.
Ei muutoksenhakuoikeutta päätöksestä 1, koska kyseessä on asian
valmistelu (KL 24:5). Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle päätöksestä 2.
Talousjohtaja Jorma Koivula, puh. 040 130 8350, jorma.koivula@evl.fi

38 §
LAUSUNTO NAANTALIN KAUPUNGILLE VANHANKAUPUNGIN RANNAN YLEISEN
ALUEEN SUUNNITELMASTA
Viite: Ark. […]

Naantalin kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 6.2.2019 § 6
hyväksynyt Naantalin Vanhankaupungin rannan yleisen alueen suunnitelmaehdotuksen ja asetti sen julkisesti nähtäville ajalle 18.2.–4.3.2019.
Kirkon mäelle on suunnitelmassa esitetty aluetta aktivoivia oleskelupaikkoja sekä reittien parantamista. Nunnakadulle on esitetty automaattisia ajoesteitä, jotka olisivat käytössä kesäaikaan. Ajoesteillä pyritään rajoittamaan ajoneuvoliikenne vain huoltoajoon tai muuhun luvanvaraiseen ajoon Nunnakadulla.
--- --- --LAUSUNTO
Naantalin kaupungin Yhdyskuntatekniikan osastolle
YLEISTÄ
Naantalin kirkon hautausmaalle on kulkuyhteys kuuden (6) portin kautta,
joissa yhdessä on portaat. Valitettavaa on se, että nämä portaat ovat juuri
lähinnä pysäköintialuetta Abbedissankadun päässä. Kirkkopuistossa hautausmaan eteläsivulla on kaksi porttia, joista pääsee esteettömästi hautausmaalle. Hautausmaan pohjoissivulla Uimarannantien varressa on kaksi
porttia, joista ensimmäisen sisäpuolella on varattu 1 autopaikka liikuntaesteisille.
Tie Noviisikadulta Abbedissankadulle on kyllä jyrkkä, mutta yhteys pysäköintialueelta Uimarannantielle on huomattavasti loivempi. Tätä kulkuyhteyttä voitaisiin varmasti parantaa kunnallisin toimenpitein. Kuudes
portti sijaitsee hautausmaan länsisivulla ja se palvelee lähinnä kesäaikana kirkkoon meneviä ja kirkosta tulevia ihmisiä.
Lisäksi Vanhankaupungin ranta-alueen muutosehdotuksessa esitetään

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Nunnakadulle automaattipollareita estämään liikuntaesteisten kuljettaminen kirkon pääovelle ja hautausmaan eteläsivun portille. Liikuntaesteiset pääsevät kirkkoon vain pääoven kautta. Esteetön kulku tulee jatkossakin turvata kaikkina vuodenaikoina.
Naantalin kirkon ulkovalaistuksen muuttamisesta päätetään myöhemmin.
KIRKON KULTTUURIYMPÄRISTÖN SUOJELU
Nykyaikaisen suojeluperiaatteen mukaan korostetaan kokonaisuuksien
suojelua. Tästä johtuen Kirkkolaissa hautausmaan aidat, muurit ja portit
rinnastetaan kirkollisiin rakennuksiin. Naantalin kirkon hautausmaan aidat ja portit on suojeltu historiallisena kokonaisuutena.
TOTEUTUSONGELMA
Muurilla ympäröity kirkkomaa muodostaa sellaisen kokonaisuuden, mikä on muodostunut satojen vuosien aikana usein myös kuninkaallisilla
määräyksillä. Alueella tehtävä muutos on tehtävä harkiten ja ehdotus on
alistettava Museoviraston lausuntokäsittelyyn sekä Kirkkohallituksen
hyväksyttäväksi.
Asiasta on keskusteltu museoviraston intendentti […]n kanssa
20.02.2019. Hän piti hanketta mahdottomana toteuttaa siten, että luiska
sijaitsisi seurakuntayhtymän maalla.
Tämä ei myöskään tarkoita sitä, että mahdollisesti hautausmaan ulkopuolelle ehdotettava luiska automaattisesti hyväksyttäisiin.
--- --- --Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa Naantalin kaupungille edellä esitetyn lausunnon.
YKN päätös:
21.3.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL
24:5).
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39 §
NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Viite: Ark. […]

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

YKN päätös:
21.3.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaista siirto-oikeutta ei ole
käytetty.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Lisätietoja:

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

40 §
MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
41 §
ILMOITUSASIAT

[…]
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

YKN päätös:
21.3.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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21.3.2019

28 – 43 §

42 §
VALITUSOSOITUS
Yhteinen kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvaliperusteet
tusta 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: 28–33, 34 (päätös 2), 35, 36 (päätös 1), 37 (päätös 1), 38–43 §
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: 34 (päätös 1), 36 (päätös 2) ja 37 (päätös 2) §
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.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
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:

1

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
viranomainen ja
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
-aika
• Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali
Postiosoite: Piispantie 2, 21100 Naantali
Faksi: 02 435 1215
Sähköposti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 34 (päätös 1), 36 (päätös 2) ja 37 (päätös 2) §
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.
Oikaisuvaatimuk- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamisen sisältö
seksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hantekeminen
kintaoikaisun (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
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Sähköposti: 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 Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
sisältö
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Faksi: 029 564 2414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
Valitusaika
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

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

Valitusaika
• Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan 30 päivää
pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Faksi: 02 2797 001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
30 päivää

• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Faksi: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedokajan laskeminen sisaantipäivää 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 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
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vastaavasta 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

Valituskirjelmä

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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
– 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 hankin-
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tamenettelyn 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.
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.
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.

43 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
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