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§ 11

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esittelijä

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén
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 11.3.2022.
Kokouksen asialista on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän
ilmoitustaululla 10.3.–1.4.2022.

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esittelijä

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén

Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat
aakkosjärjestyksen mukaan Mari Leppänen ja Katja Mäntylä. Pöytäkirja
tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on
yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa
neljäntoista (14) päivän ajan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Leppänen ja Katja Mäntylä.
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Kokouksen työjärjestys
Esittelijä

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén

Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 12

Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2021

Diaarinumero

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

Valmistelija

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

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

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

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksianto

BDO Audiator Oy, JHTT- ja HTM-tilintarkastaja Sinikka Niitynperä

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§ 13

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

Diaarinumero

DNAA/34/02.04.00/2022
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 17.3.2022 § 13

Valmistelija

Hallintosihteeri Heli Kallio

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

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
säännökseen. Mikäli johto ei anna kirjettä, tilintarkastajan on standardin
mukaan tällaisissa olosuhteissa jätettävä lausunto tilinpäätöksestä antamatta
tilintarkastuskertomuksessa.
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §): Välitöntä vaikutusta ei ole.
Liite: Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 17.3.2022

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen, joka annetaan
tilintarkastajalle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksianto

BDO Audiator Oy/Sinikka Niitynperä

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§ 14

Naantalin seurakuntayhtymän tietosuojatyön toimintakertomus 2021

Diaarinumero

DNAA/36/00.01.02/2022
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 17.3.2022 § 14

Valmistelija

Hallintosihteeri Heli Kallio

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

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.
Naantalin seurakuntayhtymä sekä Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän
seurakunnat huolehtivat kukin tietosuojasta omien työalojensa osalta, koska
kaikki ovat erillisiä rekisterinpitäjiä ja Naantalin seurakuntayhtymän
perussäännössä tietosuojasta huolehtimista ei ole nimetty
seurakuntayhtymän tehtäväksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 1.11.2018 § 95 hyväksymän
seurakuntayhtymän tietosuojapolitiikan mukaisesti seurakuntayhtymän
tietosuojan tilasta raportoidaan vuosittain yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Tietosuojavastaava raportoi lisäksi arkkihiippakunnan IT-alueella vuonna
2021 tehdystä tietosuojatyöstä yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §): Välitöntä vaikutusta ei ole.
Liitteet:
 Naantalin seurakuntayhtymän tietosuojatyön toimintakertomus 2021
 Ote Turun arkkihiippakunnan IT-alueen toimintakertomuksesta 2021/
Tietoturva- ja tietosuojatyö

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto
1) hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän tietosuojatyön
toimintakertomuksen vuodelta 2021.
2) merkitsee tiedoksi IT-alueella tehdyn tietoturva- ja tietosuojatyön
toimintakertomuksen vuodelta 2021.
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Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksianto

Seurakuntayhtymän työntekijät

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§ 15

Rahanjakomalli

Diaarinumero

DNAA/44/02.00.01/2022
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 17.3.2022 § 15

Valmistelija

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

Talousarviossa yksi oleellinen asia on verotulojen jakaminen seurakuntien ja
yhtymän kesken. Yhtymän perustamisesta lähtien on lähinnä toteutettu tapaa,
että tehdään kuten ennen. Talousarvion tekoprosessi ei ole antanut
seurakunnille riittävästi mahdollisuutta vaikuttaa rahan jakoon eri
tehtäväalueisiin. Verotulojen ja jäsenmäärän nykyinen laskeva trendi vaatii
perusteltua ratkaisua, miten rahan jako tehdään. Erityisesti, jos verotulot
putoavat paljon, tarvitaan tasaveroinen tapa leikkauksiin.
Rahanjako ei voi perustua pelkkään jäsenmäärään, koska seurakunnat ovat
niin erikokoisia. Merimaskun ja Rymättylän nykyisillä jäsenmäärillä ei enää
pystytä pitämään rahoitusta sillä tasolla minkä itsenäinen seurakunta vaatii.
Yhtymälle ja seurakunnille on laskettava pohjataso ja sen päälle
jäsenmäärään perustuva osa. Yhtymän pohjatason muodostaa pakolliset
maksut. Niitä ovat verotuskulut, keskusrahastomaksu ja poistot. Pohjatason
summa vähennetään kirkollisverosta ja loppuosa jaetaan niin, että yhtymälle
tulee 35 prosenttia ja seurakunnille kunkin jäsenmäärän mukainen
prosenttiosuus. Valtionrahoitus menee yhtymälle.
Tavoitteena on, että rahanjakomalli otetaan käyttöön vuoden 2023
talousarviota laadittaessa.
Luvut vuoden 2022 talousarviosta:
Tulot
Kirkollisvero
Valtionrahoitus yhtymälle
Tulot yhteensä

3 800 000
377 000
4 177 000
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Yhtymän pohja

Verotuskulut

59 000

+ Poistot

448 010

+ Keskusrahastomaksu

370 000

Yhteensä

877 010

Merimaskun pohja

100 000

Rymättylän pohja

100 000

Naantalin pohja

100 000

Kirkollisvero

3 800 000

 Yhtymän pohja

877 010

 Merimaskun pohja

100 000

 Rymättylän pohja

100 000

 Naantalin pohja

100 000

Jaettava kirkollisvero
Yhtymän osuus
(35 %)

2 622 990

0,35 x 2 622 990

918 047

Jäsenmäärällä jaettava osuus:
Merimasku

0,087 x 0,65 x 2 622 990

148 330

Rymättylä

0,111 x 0,65 x 2 622 990

189 249

Naantali

0,802 x 0,65 x 2 622 990

1 367 365

Mallin mukainen rahanjako:
Yhtymä

377 000 + 877 010 + 918 047

2 172 057

Merimasku

100 000 + 148 330

248 330

Rymättylä

100 000 + 189 249

289 249

100 000 + 1 367 365

1 467 365

Yhteensä

4 177 000

Naantali

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

Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää lausuntoa rahanjakomallista
seurakuntaneuvostoilta 21.4.2022 mennessä.
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Käsittely

Martti Jaanto ehdotti Jari Paasikiven ja Erkki Rantasen kannattamana asian
palauttamista valmisteluun ja iltakoulun järjestämistä ennen kuin asia tuodaan
uudelleen käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun ja,
että järjestetään iltakoulu ennen kuin asia tuodaan uudelleen käsiteltäväksi.

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§ 16

Avustus Ukrainaan

Diaarinumero

DNAA/41/02.03.00/2022
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 17.3.2022 § 16

Valmistelija

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

Ukrainan sota, joka alkoi 24.2.2022 Venäjän hyökkäyksellä, on aiheuttanut
valtavan humanitaarisen hädän Ukrainaan ja suuren pakolaisaallon
Euroopassa. Ohjausryhmän jäsenet toivovat, että yhteinen kirkkoneuvosto
päättää 10.000 – 15.000 euron avustuksesta Ukrainan tukemiseksi.
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §): Taloudellisella avustamisella
varmistetaan ruoka-avun ja perustarvikkeiden vieminen lapsiperheille.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa avustusta Ukrainan tukemiseksi
Kirkon Ulkomaanavun kautta 10.000 euroa, Suomen Punaisen Ristin kautta
2.500 euroa ja Unicefin kautta 2.500 euroa.

Käsittely

Talousjohtaja antoi muutetun päätösehdotuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto
päättää antaa avustusta Ukrainan tukemiseksi Kirkon Ulkomaanavun kautta
15.000 euroa.
Tommy Björkskog poistui kokouksesta käsittelyn aikana klo 19.59.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa avustusta Ukrainan tukemiseksi
Kirkon Ulkomaanavun kautta 15.000 euroa.

Tiedoksianto

Kirkon Ulkomaanapu

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§ 17

Hautausmaiden kausityöntekijöiden valinta

Diaarinumero

DNAA/40/01.01.01/2022
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 17.3.2022 § 17

Valmistelija

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

Naantalin kirkon ja Hakapellon hautausmaat hoidetaan omana työnä.
Talousarvioon varattiin hautatoimeen kahden henkilön palkka ja
haudanhoitorahaston kautta palkataan kolmas henkilö. Hakemuksia tuli 16
henkilöltä. Valinnat tehtiin työkokemuksen perusteella.
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §): Ei välitöntä vaikutusta.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee työsopimussuhteeseen hautausmaiden
kausityöntekijöiksi ajalle 19.4. – 31.10.2022 Taina Karkisen ja Heli Tuokilan
Naantalin kirkon hautausmaalle ja Lotta Turtiaisen Hakapellon hautausmaalle.
Työpaikka on tarvittaessa myös muut hautausmaat ja muut
seurakuntayhtymän kiinteistöt. Tehtäväkohtaiset palkat määräytyvät
vaativuusryhmän 401 mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksianto

Hakijat, henkilöstösihteeri

Lisätiedot

Talousjohtaja Tuija Lankinen, puh. 040 130 8358, tuija.lankinen@evl.fi
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§ 18

Aloite muistolaatasta hautakappelin seinään Merimaskun hautausmaalla

Diaarinumero

DNAA/25/00.02.08/2022
Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous 23.2.2022 § 4

Valmistelija

Jorma Laine

Esittelijä

Markku Ahlstrand
Merimaskun seurakunta on ottanut vastaan Visa Auvisen aloitteen
messinkilaatan kiinnittämisestä ns. Maskulinin hautakappelin päällä olevan
rakennuksen seinään. Visa Auvisen kirje ja liite esityslistan liitteenä.

Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen
Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Käsittely

Pohdittiin ”Läheisensä” sanan oikeinkirjoitusmuotoa. Olisiko ”Läheisiänsä”
sopivampi sanamuoto.

Päätös

Esityksen mukaan.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 17.3.2022 § 18

Valmistelija

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen

Perustelut

Maskulinin kappeli on nykyisin hautausmaan varastotilana. Laatan
asentaminen rakennuksen seinään nostaa rakennuksen arvostusta ja
korostaa sen historiaa hautakappelina ja kulttuurihistoriallisena
rakennuksena.
Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §): Ei välitöntä vaikutusta.
Liite: Aloite 8.2.2022

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen vastaanotetuksi ja pyytää
Museovirastolta lausunnon laatan sijoittamisesta Maskulinin hautakappelin
seinään aloitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksianto

Museovirasto, Visa Auvinen

Lisätiedot

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

Pöytäkirja
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§ 19

Esittelijä

Naantalin seurakuntayhtymän viranhaltijapäätökset

Talousjohtaja Tuija Lankinen
Talousjohtajan viranhaltijapäätökset
6/2022 Soiniemen leirikeskuksen kuntoarvio
7/2022 Kesätyöntekijät 2022
Päätökset Kirkon palvelukeskuksen Populus-järjestelmässä
Talousjohtajan päätökset 28.1.-9.3.2022
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätökset 4.1.-24.1.2022

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirja
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§ 20

Yhteisen kirkkoneuvoston 17.3.2022 kokouksen ilmoitusasiat

Diaarinumero

DNAA/14/00.02.07/2022

Esittelijä

Talousjohtaja Tuija Lankinen
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Yleiskirjeet ovat luettavana internetosoitteessa https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
2/2022
3/2022
4/2022
5/2022
6/2022

7/2022
8/2022
9/2022
10/2022
11/2022
12/2022

Vuoden 2022 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen,
äänestysalueet sekä vaaliasiakirjojen tilaaminen
Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2022
Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2021
Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan
tukemiseksi
Kirkon säädöskokoelma nro 155-2022 Kirkkohallituksen päätös
yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin
perustuvia todistuksia
Päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen
tietoihin perustuvia todistuksia
Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksi
Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen
seurakunnissa
Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista seurakuntien toimintaan
Hallinnonalan ohje Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen
Leijonan kunniamerkkiehdotusten valmistelusta
Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien
saajiksi itsenäisyyspäivänä 2022

Kokousten muistiot
Liite:
Ohjausryhmän* kokous 1/2022, 27.1.2022
Viestintäryhmän kokous 1/2022, 10.2.2022
*) Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutoksessa johtoryhmän nimi on
muutettu ohjausryhmäksi (YKV 25.11.2021, vahvistettu tuomiokapitulissa
13.1.2022).
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Talousarvion 2022 toteutuma
Liite: Tuloslaskelma 1.1.-28.2.2022
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 21

Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.
Allekirjoitukset

Petri Sirén
puheenjohtaja

Heli Kallio
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Naantalissa 17.3.2022

Mari Leppänen
pöytäkirjantarkastaja

Katja Mäntylä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän
taloustoimistossa perjantaista 18.3.2022 alkaen neljäntoista (14) päivän ajan
18.3.-1.4.2022.

Pöytäkirja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
1

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2
luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain
mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät 11–13, 14 (päätös 2), 15, 18–20 §

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät 14 (päätös 1), 16–17 §

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä
päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1

2

3

4

5

6

Viranhaltija/työntekijä ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen
päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain
(968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai
hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain
viranhaltijaan/työntekijään, joka on jäsenenä sellaisessa
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa,
tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
Työntekijä ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen
evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2
§:ssä tarkoitetussa asiassa, jos hän ei ole jäsenenä sellaisessa
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.
Päätökseen liittyvät riitaisuudet käsitellään siviilikanteina käräjäoikeudessa eikä
hallinto-oikeudellisessa lainkäyttömenettelyssä. Oikeudenkäymiskaari 1:1 §
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka
koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2
momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta
päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä
kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka
koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
Työsuhteeseen valitsemista tai siitä irtisanomista koskevat päätökset ovat
luonteeltaan yksityisoikeudellisia työsopimuslain soveltamiseen liittyviä päätöksiä.

Pöytäkirja
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7

Niihin liittyvät riitaisuudet käsitellään siviilikanteina käräjäoikeudessa eikä hallintooikeudellisessa lainkäyttömenettelyssä. Oikeudenkäymiskaari 1:1 §
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen 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
momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä
kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
–
–
–
–
–

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

Pöytäkirjan pykälät

2

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen

Naantalin seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite

Piispantie 2, Naantali

Postiosoite

Piispantie 2, 21100 Naantali

Sähköpostiosoite

naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät

14 (päätös 1), 16–17 §
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusta, jossa
vedotaan päätöksen työsopimuslain vastaisuuteen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista
tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan
saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
–
–
–
–

3

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

HANKINTAOIKAISU

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

Naantalin seurakuntayhtymä

Käyntiosoite

Piispantie 2, Naantali

Postiosoite

Piispantie 2, 21100 Naantali

Sähköposti

naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista
tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää
postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
–
–
–
–

oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne
eivät ole jo hankintayksikön hallussa.

4

VALITUSOSOITUS

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite

Sairashuoneenkatu 2-4, Turku

Postiosoite:

PL 32, 20101 Turku

Pöytäkirja
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Sähköposti

turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite

Hämeenkatu 13, Turku

Postiosoite

PL 60, 20501 Turku

Sähköposti

turku.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Postiosoite

PL 210, 00131 Helsinki

Käyntiosoite

Eteläranta 8, Helsinki

Faksi

09 180 2350

Sähköposti

kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun
ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika
lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
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
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saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön
yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa
tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä
tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön
sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin
hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa
tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos
hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Käyntiosoite

Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Faksi

029 564 3314

Sähköpostiosoite

markkinaoikeus@oikeus.fi

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

5

VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava
–
–
–
–
–
–

valittajan nimi ja yhteystiedot
postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat
voidaan lähettää
sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
vaatimusten perustelut
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–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.

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

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä
–
–
–

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

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää,
valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun
lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että
viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun
oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu
markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1
miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

