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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.58.
Pastori Markus Tirranen piti alkuhartauden.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet
sen jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi
päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lisätty
luottamushenkilöiden intraan 20.10.2016, jolloin siitä on lähetetty
kaikille osallistujille sähköpostiviesti. Lisäksi kokousmateriaali on
samalla postitettu niille, jotka ovat pyytäneet sen käyttöönsä myös
tulosteena.
Puheenjohtajan esitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat
Puheenjohtajan esitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Salme Manninen ja Antti Jaatinen.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa
kokouksen päätyttyä.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Salme Manninen ja Antti Jaatinen.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa
kokouksen päätyttyä.
Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan esitys:
Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vuosien 2017-2019 talous- ja toimintasuunnitelman valmistelu
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS)
laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen 15 lukuun.
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden
loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös
vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.
Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen
vuosi.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään
tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot sekä
määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Kirkkoneuvosto
vastaa
talousarvion
sekä
toimintaja
taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)
Seurakuntien toiminta ryhmitellään pääluokkien avulla hallinnoksi,
seurakunnalliseksi toiminnaksi, hautaustoimeksi ja kiinteistötoimeksi.
Pääluokat
jaetaan
tehtäväalueiksi,
joita
ovat
mm.
jumalanpalveluselämä, diakonia, kirkonkirjojen pito ja varsinainen
hautaustoimi. Kaksi tai useampia tehtäväalueita voidaan yhdistää
yhdeksi toimintayksiköksi. Keravan seurakunnassa toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelun laajempina toimintayksikköinä
toimivat nelikentät.
Seurakunnallisesta toiminnan (2. pääluokka) kasvatuksen ja palvelun
nelikentistä
vastaavat
viranhaltijat
esittelevät
kokouksessa
kirkkoneuvostolle
nelikenttien
talousja
toimintasuunnitelmaehdotuksensa vuosiksi 2017-2019.
Koko
talousja
toimintasuunnitelma
käsitellään
Yhteistyötoimikunnassa 3.11.2016 ja kirkkoneuvosto valmistelee sen
kirkkovaltuustolle viimeistään 1.12.2016.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto kuulee toisen pääluokan kasvatuksen ja palvelun
nelikenttien talous- ja toimintasuunnitelmista ja lähettää ne edelleen
valmisteltavaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kirkollisten avustusten jakaminen
Vuoden 2016 talousarviossa on varattu avustuksiin Muu seurakuntatyö
kustannuspaikalle tilille Muut avustukset 30.000 € ja lisäksi Suomen
Merimieskirkon avustamiseen 5.000 €.
Kansainvälisen diakonian kustannuspaikalle on varattu Kirkon
Ulkomaanavulle 20.000 €, ystävyysseurakunta avustuksiin (Viljandi ja
Kõpu) 7.500 € ja muihin avustuksiin 10.000 €.
Nyt kyseessä olevaa talousarviossa varattua 30.000 € avustussummaa
ei ole jaettu avustuskohteille. Tämän jaon suorittaa kirkkoneuvosto.
Kirkkoneuvoston jaettavaksi tarkoitettu määräraha on viime vuonna
jaettu 500 – 5.000 € suuruisina avustuksina. Avustusten myöntämisen
perusteena on ollut mm. yhteisön tai yhdistyksen paikallisuus sekä
yhteistyö seurakunnan kanssa.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.3.2016 (§ 43) myöntänyt 30.000
€ avustussummasta 7.800 €. Esityslistan liitteenä nro 57 on luettelo
tänä vuonna avustuksia hakeneista.
Kuluvan vuoden kirkollisia avustuksia myönnettäessä noudatetaan
hyväksyttyjä myöntämisperusteita (Kirkkoneuvosto 19.4.2012 § 66, liite
nro 58).
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää kirkollisten avustusten jakamisesta liitteen nro
57 pohjalta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti liitteen 57 mukaisesti.
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Talousjohtajan talouskatsaus tammi-syyskuu 2016
Talousjohtaja esittelee seurakunnan taloustilannetta tammi-syyskuulta
2016. Luottamushenkilöiden intraan on tallennettu tammi-syyskuulta
seurakunnan talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma ja tase.
Materiaali käydään läpi kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousjohtajan talouskatsauksen
tammi-syyskuulta 2016.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5

Kirkkoneuvosto
§ 102

27.10.2016

11/2016

Kirkkoneuvoston lausunto Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien
yhdistämisestä
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 23.8.2016 (§
132) käsitellyt rovastikuntarakenteen uudistamista. Kokouksessa on
päätetty käynnistää prosessi rovastikuntajaon uudistamiseksi siten,
että nykyiset tuomiorovastikunta ja Tapiolan rovastikunta sekä
Tuusulan rovastikunta ja Nurmijärven rovastikunta yhdistyvät.
Tuomiokapituli
varasi
seurakuntien
kirkkoneuvostoille
/
seurakuntaneuvostoille mahdollisuuden antaa asiasta lausunto
31.10.2016 mennessä.
Tällä hetkellä Tuusulan rovastikuntaan kuuluvat Tuusulan, Keravan ja
Järvenpään
seurakunnat
sekä
Nurmijärven
rovastikuntaan
Nurmijärven,
Hyvinkään
ja
Mäntsälän
seurakunnat.
Tarkoituksenmukaisuuden kannalta lääninrovastin vastuulla olevien
seurakuntien lukumäärä on pieni. Toisaalta Tuusulan ja Nurmijärven
rovastikuntien välille on muotoutunut tiivis yhteistyö jo ennen Espoon
hiippakunnan perustamista ja se on säilynyt myös uudessa
hiippakunnassa yli nykyisten rovastikuntarajojen.
Rovastikunnalla on vähäinen käytännön merkitys seurakunnalle.
Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien yhdistäminen osaltaan
vahvistaisi jo olemassa olevaa yhteistyötä siihen kuuluvien
seurakuntien välillä. Uuden rovastikunnan nimeen tulee kiinnittää
huomiota.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lausuntonaan
Nurmijärven rovastikuntien yhdistämistä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Seurakuntaemännän viransijaisuus
Seurakunta julisti haettavaksi seurakuntaemännän viransijaisuuden
ajalle 1.11.2016–31.12.2017 seurakuntaemäntä Anitta Mäkikankaan
palkattoman virkavapaan ajaksi (Kneuv 22.9.2016 § 87).
Viransijaisuuden hakuaika oli 23.9.-10.10.2016 klo 15.45.
Viransijaisuutta haki määräaikaan mennessä 14 henkilöä. Yhteenveto
hakijoista on liitteenä nro 59. Tämän lisäksi on saapunut kirjeitse yksi
hakemus, jonka laatija ei ole kelpoinen hakemaan viransijaisuutta.
Talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen, kirkkoherra Ari Autio ja
ylivahtimestari Tuula Tuominen haastattelivat seuraavat viisi hakijaa:
Nina Perttunen, Tarja Virtanen, Suvi Laiho, Tarja Ihalainen ja Sari
Saarinen.
Haastattelujen perusteella työryhmä esittää yksimielisesti, että avoinna
olleeseen seurakuntaemännän viransijaisuuteen valitaan 1.11.2016
alkaen ravitsemusteknikko Tarja Virtanen Järvenpäästä.
Tarja Virtasella on tehtävään riittävä koulutus ja pitkä työkokemus
erilaisista ravitsemusalan tehtävistä. Haastatteluryhmän mielestä
Virtanen oli olemuksensa ja käytöksenä puolesta sopivin
seurakuntaemännän tehtävään. Tarja Virtanen pystyy aloittamaan työt
heti 1.11.2016, mitä pidettiin tärkeänä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita seurakuntaemännän viransijaiseksi Tarja Virtasen
2. että virantoimituksen aloittamispäivä on 1.11.2016 ja
päättymispäivä on 31.12.2017
3. että viran peruspalkka on 2.060,89 € (vaativuusryhmä 403)
4. että viranhaltijan virkapaikkana on Keravan seurakuntakeskus
5. että valitun on ennen 1.11.2016 esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan
6. että viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan 4 kk koeaikaa
7. että mikäli viransijaisuuteen valittu irtisanoutuu ennen
viranhoitovelvollisuuden alkamispäivää, kirkkoneuvosto valtuuttaa
talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkäsen valitsemaan viransijaisen
hakijoiden joukosta (KL 6:11)
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
7

Kirkkoneuvosto
§ 104

27.10.2016

11/2016

Keravan seurakunnan lehti-ilmoittelu vuonna 2017
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien yhteinen ilmoitussivu on
ilmestynyt kerran viikossa Etelä-Suomen Media oy:n julkaisemassa
Keski-Uusimaa -sanomalehdessä ja Tuusulanjärven Viikkouutiset ilmaisjakelussa.
Etelä-Suomen Median tarjoaa sopimusta (liite nro 60) vuoden 2017
lehti-ilmoituksista vuoden hintaan 46.666 € per seurakunta. Hinta on
sama kuin vuosina 2015 ja 2016.
Sopimuksen syntyminen vaatii kaikkien seurakuntien osallistumisen ja
ilmoituksen ilmestymisen jokaisena viikkona. Tuusulan seurakunnan
kirkkoneuvosto hyväksyi sopimuksen kokouksessaan 13.9.2016 ja
Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto 20.9.2016.
Toistaiseksi seurakuntien tiedottajat eivät ole nähneet
ilmoituksen pienentämiseen tai ilmoitusvälin harventamiseen.

syytä

Etelä-Suomen Media tarjoaa 21.10.2016 täydennetyllä sopimuksella
(liite nro 60B) karusellipaikkaa Keski-Uudenmaan verkkosivuilla.
Vuoden 2017 ajan seurakuntien ilmoitus on nähtävissä verkkosivuilla
torstai–lauantai päivinä. Koko vuoden hinta on 500 € + alv. per
seurakunta.
Seurakuntien tiedottajat seuraavat vuoden 2017 aikana, kuinka paljon
karusellipaikka Keski-Uudenmaan verkkosivuilla lisää seurakuntien
näkyvyyttä, muun muassa seurakuntien omilla verkkosivuilla vierailuja.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä
1. liitteen nro 60 mukaisen Etelä-Suomen Media Oy:n tarjouksen
viikkotietojen osalta. Hinta on koko vuodelta 140 000 € kolmelta
seurakunnalta (sis. alv) ja
2. liitteen nro 60B mukaisen Etelä-Suomen Media Oy:n tarjouksen
Keski-Uudenmaan verkkosivujen karusellipaikasta torstai-lauantai
päivinä. Hinta on koko vuodelta 1.860 € kolmelta seurakunnalta
(sis. alv).
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Diakoniarahaston purkaminen
Kirkkovaltuusto on perustanut Keravan seurakuntaan diakoniarahaston
14.12.2006 § 46 ja samalla vahvistanut rahaston säännöt.
Kirkkovaltuusto on tehnyt kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti
sääntöihin muutoksia 23.5.2007 § 29, liite nro 7. Voimassa olevat
säännöt, joista ilmenee rahaston tarkoitus, rahaston kartuttaminen
sekä avustusten jakaminen, on liitteenä nro 61.
Seurakunnan tilintarkastajat ovat jo vuoden 2014 vuosimuistiossa
kirjoittaneet, että seurakunnan taseen omassa pääomassa on
kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan päätöksestä 5.5.2010 § 3 (liite nro
62) poikkeavasti esitetty diakoniatarkoituksiin yleiskatteinen 86 765 €.
Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan päätöksen mukaan seurakunta ei
voi koskaan varautua tuleviin toimintamenoihin perustamalla
rahastoja, koska se ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista eikä rahaston
perustamisella ole mitään merkitystä seurakunnan taloudelliseen
asemaan pidemmällä aikavälillä.
Diakoniarahastossa taseen oman pääoman tilillä 201000 on varoja
92 150,67€ (19.10.2016).
Diakoniarahaston purkaminen vaatii vielä lisäselvittelyä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lähettää asian edelleen valmisteltavaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kirkkovaltuuston 22.10.2015, 17.12.2015, 31.3.2016, 12.5.2016 ja
8.9.2016 kokousten päätösten laillisuuden tarkastaminen ja
toimeenpano
Kirkkolain 10 luvun 6 § mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että
kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee
valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen,
kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn
tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on
saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle
laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin
valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 § mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsu
asialuetteloineen on toimitettava myös kirkkoneuvoston jäsenille.
Kirkkoneuvoston kokouksessa käydään läpi valtuuston päätökset ja
todetaan niiden lainmukaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus. Helsingin
hallinto-oikeudesta on 20.10.2016 varmistettu, että kokousten
päätöksistä ei ole tehty kirkollisvalitusta.
Kirkkovaltuuston 22.10.2015, 17.12.2015, 31.3.2016, 12.5.2016 ja
8.9.2016 kokouksissa käsitellyt asiat:
22.10.2015 4/2015
§ 53
Seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2016
§ 54
Kirkkovaltuuston aloite seurakuntapastorin viran
muuttamisesta vakinaiseksi
§ 55
Seurakunnan viestinnän resurssit vuonna 2016
17.12.2015 5/2015
§ 63
Papiston ja kanttoreiden määräaikainen esimies 20162017
§ 64
Hautapaikkojen hinnat vuodelle 2016
§ 65
Hautapaikkaoikeuden jatkaminen kuolemantapauksen
sattuessa
§ 66
Hautapaikkaoikeuden jatkaminen ilman
kuolemantapausta
§ 67
Keravan seurakunnan läsnäolojäsenen nimeäminen
Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan
vuosiksi 2016-2017
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§ 70
§ 71
§ 72

Ehdotus vuosien 2016-2018 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2016 talousarvioksi
Ehdotus hautainhoitorahaston talousarvioksi vuodelle
2016
Keravan seurakunnan toiminnan suuntaviivat 2016-2019
Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteen selvitystyö
Suositussopimusten käyttöönotto

9.2.2016

1/2016 Kirkollisvaali

31.3.2016
§1
§2
§3

2/2016
Seurakunnan metsäsuunnitelma
Seurakunnan taloussäännön uusiminen
Määräalan kauppa

12.5.2016
§4

3/2016
Vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2015
Nurmijärven seurakunnan neuvottelut
seurakuntarakenteesta Tuusulan, Keravan ja Järvenpään
seurakuntien kanssa

§ 69

§5
§6

8.9.2016
§7

4/2016
Vuoden 2016 talousarvion muutokset

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää todeta, että kirkkovaltuuston kokouksissaan
22.10.2015, 17.12.2015, 31.3.2016, 12.5.2016 ja 8.9.2016 tekemät
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene
valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain taikka asetuksen
vastaisia sekä päättää toimeenpanna tehdyt päätökset niiden saatua
lainvoiman.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Harkinnanvaraisten palkanosien myöntäminen
Kirkkoneuvosto päätti 14.6.2012 (§ 97), että Keravan seurakunnassa
otetaan käyttöön Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 26 §:n
mukainen harkinnanvarainen palkanosa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön
11 §:n 6. kohdan mukaan talousjohtaja päättää yhdessä kirkkoherran
kanssa kirkkoneuvoston antamien yleisohjeiden perusteella kirkon
palkkausjärjestelmän mukaisesta harkinnanvaraisesta palkanosasta
kunkin työntekijän esimiestä kuultuaan.
Talousjohtaja on tehnyt HAVA:a koskeva virkamiespäätöksen
19.10.2016 § 158. 1.10.2016 alkaen HAVA:a maksetaan kahdelle
työntekijälle. Maksettavaksi tuleva summa on 137 €/kuukaudessa ja
vuoden 2016 kustannus on 411 €.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kanttori Eero Annalan sivutoimi-ilmoitus
Keravan
seurakunnassa
sovelletaan
Espoon
hiippakunnan
tuomiokapitulin verkkosivullaan julkaisemaa ohjetta sivutoimiluvan
hakemisesta (Keravan seurakunnan henkilöstöohjelma, KN 29.8.2013 §
149).
Viranhaltijoiden sivutoimilupia säätelee kirkkolain 6 luvun 30 §.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa harkitaan aina
tapauskohtaisesti. Yleensä katsotaan, että viran asianmukainen
hoitaminen edellyttää sivutoimen työajan olevan korkeintaan 10 tuntia
viikossa. Sivutoimi voidaan antaa myös määräajaksi tai rajoitettuna ja
se voidaan kieltää KL 6:30 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.
Keravan seurakunnassa noudatetaan hengellisen työn viranhaltijoiden
työaikakokeilun virkaehtosopimusta nykyisellä sopimuksella 31.12.2018
saakka. Viranhaltija, jolla on työaika, saa käyttää vapaa-aikansa
haluamallaan tavalla. Sivutoimesta on kuitenkin tehtävä sivutoimiilmoitus.
Kanttori Eero Annala ilmoittaa 15.9.2016 päivätyllä kirjeellään
toimivansa sivutoimisena tuntiopettajana Taideyliopisto SibeliusAkatemian kirkkomusiikin aineryhmässä 4 h viikossa hengellisen työn
viranhaltijoiden työaikakokeilun virkaehtosopimuksen voimassaolon
ajan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kanttori Eero Annalan sivutoimiilmoituksen hengellisen työn viranhaltijoiden työaikakokeilun
virkaehtosopimuksen voimassaolon ajaksi 31.12.2018 saakka.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pappien ja kanttorien vuosilomat
Kirkkohallituksen säädöskokoelma nro 68:n §11 ja §15 mukaan:
”Kirkkoherran tulee, neuvoteltuaan seurakunnan pappien, lehtoreiden
ja kanttorien kanssa, laatia vapaa-aikasuunnitelma, johon merkitään
näiden viranhaltijoiden virkaehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät.
Suunnitelmaan
on
merkittävä
myös
tiedossa
olevat
leirityöaikahyvityspäivät, vuosilomapäivät ja virkavapaudet.
Vahvistettu vapaa-aikasuunnitelma sijaisjärjestelyineen on saatettava
sopivalla tavalla kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston sekä
seurakuntalaisten tietoon.”
Keravan seurakunnassa noudatetaan hengellisen työn viranhaltijoiden
työaikakokeilua ajalla 1.2.2014–31.12.2018. Tästä johtuen ko.
viranhaltijoiden osalta ilmoitetaan työaikakokeilun aikana ainoastaan
myönnetyt vuosilomat. Myönnetyt vuosilomat ovat liitteenä nro 63.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi liitteen nro 63 pappien ja kanttorien
vuosilomat ajalla 1.9.2016–30.4.2017.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14

Kirkkoneuvosto

27.10.2016

11/2016

Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra on tehnyt ajalla 29.9.-30.9.2016 viranhaltijapäätökset nrot
16-17, johon kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ei ole käyttänyt
siirto-oikeuttaan.
Talousjohtaja on tehnyt ajalla 10.9.-14.10.2016 viranhaltijapäätökset
nrot 141-153 sekä Kipa-päätökset nrot 426-456, joihin kirkkoneuvoston
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole käyttänyt siirto-oikeuttaan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Ilmoitusasiat
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 seppelten laskussa vuorossa ovat Keravan
Karjalaseura ry, Keravan Sotaveteraanit r.y. (puhe) ja Keski-Uudenmaan
Sotaorvot ry. Seurakuntaa edustaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Ossi Honkasalo ja Tuusulassa pastori Susanna Hellén-Valjakka.
Seurakuntayhtymän selvitystyön tilannekatsaus. Kirkkoneuvoston
jäsenille jaettiin seurakuntayhtymää valmistelevan hallintotyöryhmän
pöytäkirja 4/2016 ja päivitetty yhtymähankkeen prosessiaikataulu.
Varhaiskasvatuksen projektityöntekijää koskeva ilmoitus
Kirkkoneuvoston seuraava kokous on maanantaina 21.11.2016 klo
18.00 seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa.
Aloitteet
Aloitteita ei jätetty.
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.29.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n
mukaan
oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta
eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Virka- ja työehtosopimuksessa sovittuihin palvelussuhteen
ehtoja
koskeviin
päätöksiin
(palkkaus,
vuosiloma,
matkakorvaukset, työaika, henkilöstökoulutus) (laki kirkon
virkaehtosopimuksista
1974/968
5
luku
19
§),
työehtosopimuslaki 1946/436), ei voi tehdä oikaisuvaatimusta
tai kirkollisvalitusta.
Pykälät: 99, 101-102, 103 päätöskohdat 2-7, 105, 107, 109
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 100, 103 päätöskohta 1, 104, 106, 108
Koska päätöksestä voidaan tehdä Hankintalain 80-83 §:n
mukainen hankintaoikaisu, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät:
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n, hallintolainkäyttölain 5
§:n 2 mom:n, sekä muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24
luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella,
että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992)
vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan.
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraavaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 100, 103 päätöskohta 1, 104, 106, 108
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Hankintaoikaisu
Hankinta-asioissa hankintayksikön päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä
tehtyyn
ratkaisuun
tyytymätön
asianosainen
voi
tehdä
hankintayksikölle
kirjallisen
hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Hankintaoikaisua voidaan käyttää sekä kansallisen kynnysarvon
alittavissa että ylittävissä hankintapäätöksissä.
Pykälät:
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Papintie 2-6, 04200 Kerava
Postiosoite: PL 134, 04201 Kerava
Telekopio: 09 4784 8400
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
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