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Kokoustiedot
Kokouksen avaaminen

21.11.2016 klo 18:00
Seurakuntakeskuksen neuvotteluhuone, Papintie 2-6, Kerava
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
Pastori Sini Mäkelä 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
14.11.2016, jolloin siitä on lähetetty kaikille osallistujille sähköpostiviesti.
Lisäksi kokousmateriaali on samalla postitettu niille, jotka ovat pyytäneet sen
käyttöönsä myös tulosteena.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Aarne Kiiski
ja Seija Liimatainen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään lisättynä § 124
Henkilöstön koulutussuunnitelma 2017.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 110

Diakonian viran täyttö

Diaarinumero

DKVA/3/01.01.01/2016

Esittelijä

kirkkoherra Ari Autio
Kirkkoneuvosto (89/2016) julisti diakonian viran haettavaksi 12.10.2016 klo
15.45 päättyvällä hakuajalla. Virkaa haki määräaikaan mennessä 25 henkilöä.
Viran täyttöä valmisteleva työryhmä kutsui 27.10.2016 pidettyyn
ryhmähaastatteluun seuraavat 6 hakijaa: Teemu Hurme, Linda Ikonen, Pilvi
Juvonen, Hanna Nikama, Niina Paronen, Toomas Takala ja Saija Väätäinen.
Toomas Takala ilmoitti peruuttavansa hakemuksensa avoinna olevaan virkaan
28.10.2016.
Ryhmähaastattelun perusteella työryhmä valitsi 27.10.2016 pidettyyn
yksilöhaastatteluun seuraavat hakijat: Teemu Hurme, Hanna Nikama ja Niina
Paronen.
Täytettävän viran tehtäviin kuuluu yleisen diakoniatyön lisäksi erityisenä
painopistealueena diakoninen perhetyö. Kiinnostus yhteisölähtöiseen
diakoniatyöhön katsotaan eduksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää
yhteistyökykyä ja kykyä itsenäiseen työn kehittämiseen.
Haastattelujen perusteella työryhmä esittää yksimielisesti, että avoinna
olleeseen diakonian virkaan valitaan sosionomi-diakoni (AMK) Teemu Hurme
Orimattilasta 1.1.2017 alkaen
Teemu Hurmeella on virkaan vaadittava pätevyys. Hänellä on selkeä, vahva
seurakunnan työntekijän identiteetti ja hän on sitoutunut seurakunnassa
tehtävään työhön. Hän osoitti haastattelussa kypsää diakonista näkemystä ja
ammatillista pohdintaa hakemansa viran tehtäviä kohtaan. Hänen aikaisempi
koulutuksensa, työhistoriansa ja musiikkiharrastuksensa tukevat diakonian
viran tehtävien hoitamista.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää:
1. valita sosionomi-diakoni (AMK) Teemu Hurmeen diakonian virkaan,
2. että virantoimitus alkaa 1.1.2017,
3. että virkapaikka virkasuhteen alkaessa on keskustan seurakuntakeskus,
4. että viran peruspalkka on 2.413,97€ (vaativuusryhmä 502),
5. että valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen
virantoimituksen aloittamista,
6. että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Otteet hakijoille ja palkkatoimistoon.
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Muutoksenhaku

Päätöskohdasta 1. voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Päätöskohdista 2. – 6. ei voida tehdä oikaisuvaatimusta, koska ne koskevat
virka- ja työehtosopimuksessa sovittuihin palvelussuhteen ehtoja.

Pöytäkirja

12/2016

4

21.11.2016
Keravan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 111

Vuosien 2017-2019 talous- ja toimintasuunnitelman valmistelu

Diaarinumero

DKVA/5/02.00.01/2016

Esittelijä

kirkkoherra Ari Autio
Vuosien 2017-2019 talous- ja toimintasuunnitelma käsitellään ja valmistellaan
kokonaisuudessaan kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston kokouksessa
1.12.2016.
Seurakunnallisesta toiminnan (2. pääluokka) yhteisten suunnitteluryhmien
vastaavat viranhaltijat ovat esitelleen 16.9. ja 27.10.kokouksissa
kirkkoneuvostolle talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksensa vuosiksi 20172019. Kirkkoneuvosto lähetti näiden esittelyjen jälkeen suunnitelmat edelleen
valmisteltavaksi.
Oheismateriaalina on vuosien 2017-2019 talous- ja toimintasuunnitelman
tekstiosuusluonnos.

Esitys

Kirkkoneuvosto käsittelee vuosien 2017-2019 talous- ja toimintasuunnitelman
tekstiosuuden ja lähettää sen lopulliseen valmisteluun.
Kirkkoneuvosto kävi keskustelun talousarvion ohjeista ja päätyi yksimielisesti
kutsumaan talousarviota tekevät työntekijät tammi-helmikuussa 2017
keskustelemaan yhdessä kirkkoneuvoston kanssa talousarvion valmistamista
koskevista ohjeista vuodelle 2018-2020.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 112

Keravan seurakuntakeskuksen hankesuunnitelma

Diaarinumero

10/03.03.01/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Kirkkoneuvosto päätti toukokuussa (61/2016), käsitellessään
seurakuntakeskuksen hankesuunnitelmaa, tilata Vahanen Oy:ltä selvityksen,
jonka tarkoituksena on selvittää seurakuntakeskuksen vanhan osan tämän
hetkinen kunto, jotta voidaan ratkaista kannattaako rakennuksen peruskorjaus
vai olisiko järkevämpää purkaa se ja rakentaa tilalle uusi, paremmin myös
tiloiltaan nykyistä toimintaa vastaava rakennus.
Liitteenä on Vahanen Oy:n raportti, joka on valmistunut 12.10.2016.
Seurakuntakeskuksen vanhan osan peruskorjaus tai mahdollinen
uudisrakennus ovat laajuudeltaan sellaisia hankkeita, joita valmistelemaan on
syytä nimetä toimikunta.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää:

1. merkitä Vahanen Oy:n raportin tiedoksi,
2. päättää hankesuunnitelmaa valmistelevan toimikunnan kokoonpanosta,
tehtävästä ja aikataulusta.
Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti

1. merkitä raportin tiedoksi
2. valita toimikunnan kokoonpanon 3-5 henkilöä, tehtävän ja aikataulun
seuraavassa kokouksessa.
Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 113

Hautapaikkojen hinnat vuodelle 2017

Diaarinumero

DKVA/7/05.02/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Hautaustoimilaki on tullut voimaan 1.1.2004 eräin voimaantulo- ja
siirtymäsäännöksin. Lain mukaan evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien
hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton
vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan. Pyydettäessä hautasijan voi saada
erityiseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Vuoden 2007 alusta
seurakunnan on ollut voitava pyynnöstä osoittaa hautasija erilliseltä
tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Keravan, Järvenpään, Tuusulan sekä
Sipoon seurakuntien yhteinen tunnustukseton hauta-alue alue valmistui
Keravan hautausmaan yhteyteen syksyllä 2006.
Hautaustoimilain mukaan hautaustoimessa perittävien maksujen perusteiden
tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan
ylläpitämälle hautausmaalle, riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. Kaikilla
on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle
hautausmaalle.
Eduskunta on 13.6.2003 hyväksynyt veteraanimaksuja koskevan
hautaustoimilain muutoksen, jonka mukaan seurakunta tai seurakuntayhtymä
voi myöntää kokonaan tai osaksi vapautuksen 6 §:n 1 momentissa
tarkoitetuista maksuista (hautasijan luovuttaminen, hautaamiseen liittyvät
palvelut ja haudan hoito), jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen
rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea myös edellä tarkoitetun
henkilön puolisoa.
Eduskunta on 4.12.2012 hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan
muutoksen kirkkolakiin. Seurakunta voi periä maksuja hautasijan
luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.
Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruiset ja maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus
tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että seurakuntien tulisi kattaa
hautaustoimen bruttokustannuksista 20-25% hautasijoista ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Vuonna 2015 osuus oli kirkon
tilaston mukaan 19,4% (koko kirkko) ja Keravalla 23,3%.
Tuusulan rovastikunnan seurakuntien puheenjohtajisto näki kokouksessaan
syksyllä 2012 hyväksi tavoitella yhdenmukaisia hinnastoja Järvenpään,
Keravan ja Tuusulan seurakunnissa. Tavoite toteutui suurelta osin vuoden
2013 hinnastoissa. Nyt hintaeroa on muodostunut jonkin verran. Liite nro xx.
Alla on ehdotus Keravan seurakunnan hinnastoksi vuodelle 2017. Ehdotus
sisältää korotuksia vuoteen 2015 verrattuna. Lisäksi hinnastosta on poistettu
hinnat ilman palkkia, koska suurin osa hautapaikoista on jo palkilla.
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B-hauta 25 vuodeksi

Hautapaikka

1. Haudattavan kotikunta Kerava (suluissa hinta vuonna 2016)
- arkkuhauta

308 € (280€)

- uurnapaikka

170 € (170€)

- uurnahauta UI-U4

206 € (206€)

2. Haudattava ulkopaikkakuntalainen (suluissa hinta vuonna 2016)
- arkkuhauta

858 € (780€)

- uurnapaikka

380 € (380€)

- uurnahauta U1-U4

423 € (410€)

3. Hautapaikka on maksuton rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen
omaaville ja heidän puolisoilleen asuinpaikasta riippumatta.
4. että yhdellä kertaa luovutetaan enintään kaksi arkkusijaa käsittävä hauta.
Rinnakkaispaikka voidaan luovuttaa tapauskohtaisesti talousjohtajan
päätöksellä hänen kuultuaan asiassa kirkkoherraa. Rinnakkaispaikka on
maksullinen ja hinta on 858 €.
5. Uurnaosaston U1, U2, U3 ja U4 hautapaikan hinta määräytyy
hautapaikkahinnaston mukaisesti. Tämän lisäksi laskutetaan hautakiven
hinta. Hautakiven hinta on 500 €. . Hautakiven laatat maksavat 100 € ja
150 €. Mikäli hautapaikka varataan etukäteen, tulee hautapaikkaan
kuuluvat maksut suorittaa varauksen yhteydessä
6. Uurnalehdon ja sirottelualueen hautapaikkamaksu sisältää alueiden
yleishoidon ja tuhkan sirottelun tai maahan hautaamisen.
1. Haudattavan kotikunta Kerava

50 €

2. Haudattava ulkopaikkakuntalainen

100 €

Hinnastoa sovelletaan myös tunnustuksettomalla hauta-alueella.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
1. että kirkkovaltuusto vahvistaisi edellä esitetyt hautapaikkojen hinnat
noudatettavaksi Keravan ev.lut. seurakunnassa 1.1.2017 lukien ja
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2. että kirkkovaltuusto valtuuttaisi kirkkoneuvoston ratkaisemaan hinnaston
tulkinnassa mahdollisesti esiintyvät erimielisyydet.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Kirkkovaltuuston listalle

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 114

Hautapaikkaoikeuden jatkaminen kuolemantapauksen sattuessa

Diaarinumero

DKVA/8/05.02/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Keravan seurakunnan voimassa olevan hautausmaan ohjesäännön 4 §:n
mukaan hautaaminen määräajaksi luovutettuun hautaan on mahdollista koko
hautaoikeuden voimassaoloajan. Mikäli uudelleen hautaamisen jälkeinen
hautaoikeuden voimassaoloaika jää lyhyemmäksi kuin haudan
koskemattomuusaika, hautaoikeus on lunastettava vähintään niin pitkäksi
ajaksi kuin koskemattomuusaika edellyttää. Koskemattomuusaika on uuden
ohjesäännön mukaan 20 vuotta. Hautapaikkaoikeuden voimassaoloaikaa
voidaan jatkaa enintään 25 vuodeksi.
Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2013 alusta hinnaksi 200 € 25 vuodelta.
Jatkoaika on sama kaikilla haudoilla. Hintaan esitetään vuodelle 2017 25
euron korotusta.
Kuolemantapauksen yhteydessä jatko-aika on perusteltua jakaa vuosiin,
mutta ilman kuolemantapausta (hallinta-ajan umpeutuessa) jatkoaika on aina
25 vuotta. Yhden vuoden hinta näin laskien on 225 €/25 eli 9 euroa vuosi (8€
vuonna 2016).

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
1. että hautapaikkaoikeutta jatkettaessa kuolemantapauksen johdosta
noudatetaan seuraavia hintoja 1.1.2017 lukien sekä betonipalkillisella ja
palkittomilla hautapaikalla
a) haudattavan kotikunta Kerava

9 €/v

b) haudattava ulkopaikkakuntalainen
- arkkuhauta 9 €/v
- uurnahauta 9 €/v
c) haudattava rintamasotilas tai rintamapalvelutunnuksen omaava tai puoliso,
ei veloitusta
d) rinnakkaispaikka
- arkkuhauta 9 €/v
2. että hautapaikkaoikeuden jatkoaika lasketaan jatkamista seuraavan
vuoden alusta lukien
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Kirkkovaltuuston listalle

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 115

Hautapaikkaoikeuden jatkaminen ilman kuolemantapausta

Diaarinumero

DKVA/9/05.02/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Keravan hautausmaan voimassaolevan ohjesäännön 4 §:n mukaan
hautaoikeus luovutetaan ainoastaan määräaikaisiin hautoihin 25 vuodeksi.
Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä
aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle.
Keravan hautausmaa on vihitty käyttöönsä 26.4.1958. Hautausmaalta
luovutettiin aluksi pääasiassa ainaishautoja tai hautapaikkoja 50 vuodeksi.
Ensimmäisten 25-vuodeksi luovutettujen sukuhautojen hallinta-aika on
päättynyt 31.12.1983. Säännösten mukaan talousosaston tulee ottaa yhteyttä
hautojen haltijoihin ilmoittaakseen hallinta-ajan päättymisestä sekä haudoille
kiinnitettävin ilmoituksin että sanomalehti-ilmoituksin. Mikäli hautapaikan
omistaja ei jatka haudan hallinta-aikaa, tulee hauta seurakunnan
omistukseen, jolloin hautakivi ja istutukset viedään pois. Ilmoitusten
hautapaikkaoikeuden päättymisestä annetaan olla haudoilla kaksi kesää.
Ilmoitusmenettely on otettu aktiivisesti käyttöön taloudellisen jaoston 8.3.2006
§ 32 tekemän päätöksen mukaisesti. Periaatteena on lisäksi ollut, että
vanhojen osastojen vapautuneita hautapaikkoja ei oteta yksitellen käyttöön,
vaan niiden käyttöönotosta päätetään erikseen myöhemmin.
Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2013 alusta hinnaksi 200 € 25 vuodelta.
Jatkoaika on sama kaikilla haudoilla. Hintaan esitetään vuodelle 2017 25
euron korotusta.
Kuolemantapauksen yhteydessä jatko-aika on perusteltua jakaa vuosiin,
mutta ilman kuolemantapausta (hallinta-ajan umpeutuessa) jatkoaika on aina
25 vuotta.
Ilman kuolemantapausta hautapaikkaoikeuden jatkaminen tulee siis
käytännössä kysymykseen joko siten, että omaiset haluavat jatkaa
voimassaoloaikaa hallinta-ajan umpeutuessa tai edellä kuvatun
ilmoitusmenettelyn kautta.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi
1. että hautapaikkaoikeutta jatkettaessa ilman kuolemantapausta
noudatetaan sekä betonipalkillisissa että palkittomissa
hautapaikoissaseuraavia hintoja 1.1.2017 lukien

- arkkuhauta

225 €/25 v

- uurnahauta

225 €/25 v
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2. että hautapaikkaoikeuden jatkoaika lasketaan jatkamisvuotta seuraavan
vuoden alusta lukien,

3. että hallintaoikeuden umpeutumisen johdosta vapautuneita hautapaikkoja
ei luovuteta uudelleen käytettäväksi ennen kuin käyttöön otosta on
osastoittain tehty erillispäätökset sekä että kirkkoneuvosto voi kuitenkin
erityisistä syistä luovuttaa 3. kohdassa tarkoitetun hautapaikan käyttöön
ennen kyseisen osaston käytöstä tehtyjä erillispäätöksiä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Kirkkovaltuuston listalle.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 116

Haudan kaivamisen ja peittämisen hinnat vuodelle 2017

Diaarinumero

DKVA/11/02.08.01/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Hautaustoimilain mukaan seurakunta voi periä maksuja paitsi hautasijan
luovuttamisesta (hautapaikkamaksut) myös hautaamiseen liittyvistä
palveluista (esim. kaivu, peitto ja havutus) sekä haudan hoidosta.
Edellisen kerran kaivamisen ja peittämisen maksuja korotettiin v. 2015 ja
vuodelle 2017 esitetään 40 euron korotusta arkkuhaudan kaivamiseen ja
peittämiseen.
Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnan perimät hautaustoimen
maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruiset ja maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus
tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.
Hautojen kaivu, peitto ja havutus ovat arvonlisäverotonta toimintaa,
”Hautaustoimintaan liittyvää palvelua”.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Keravan seurakunnassa 1.1.2017 lukien
noudatetaan seuraavia haudan kaivamisen ja täytön sekä havutuksen hintoja:
Haudan kaivaminen ja peittäminen (suluissa hinta vuonna 2016)
- arkkuhauta
440 € (400€)
- uurnahauta
100 € (100€)
Vainajan säilytysmaksu 10 €/vuorokausi kolmen viikon säilytyksen jälkeen.
Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen
maksuton asuinpaikasta riippumatta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Ote kirkkoherranvirastoon, taloustoimistoon ja seurakuntapuutarhurille.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

12/2016

14

21.11.2016
Keravan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 117

Hautojen hoitohinnat vuodelle 2017

Diaarinumero

DKVA/14/02.03.06/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Hautainhoitorahaston ohjesäännön 3 §:n mukaan vuosittain suoritettava
hautojen hoitomaksu määrätään todellisten kustannusten mukaan. Hinnat
ovat pyöristettyjä.
Hoito sisältää myös haudan yleishoidon mukaan lukien hautamuistomerkin
pesun tarvittaessa. Kukkien valinta on jätetty vuodesta 1998 lähtien
yksinomaan seurakunnan päätettäväksi. Kukkavaihtoehdoista päätetään
erikseen.
Hautojen hoito on arvonlisäverotonta toimintaa, ”Hautaustoimintaan liittyvä
palvelu”.
Seurakuntapuutarhuri valmisteli syksyllä 2013 yhteistyössä Järvenpään
seurakuntapuutarhurin kanssa mallin, jonka periaatteena on yksi lähtöhinta
(kesähoito kukilla) jota lähtöhintaa korotetaan vuosittain 3%:lla. Kahden
paikan perushinta on 1,5 kertainen ja kolmen tai useamman 2-kertainen.
Tavoitteena on sama hintataso Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien kanssa.
Uutena palveluna esitetään perennahoitoa 10 vuodelle.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy alla olevat hautojen hoitohinnat vuodelle 2017.
(Vuoden 2016 hinnat suluissa)
1 hautapaikka

2 hautapaikkaa

3 hautapaikkaa

4 hautapaikkaa

94 €
(91 €)

141 €
(137 € )

188 €
(182 €)

188 €
(182 €)

Kesähoito ilman kukkia 75 €
(73 €)

113 €
(110 €)

150 €
(146 €)

150 €
(146 €)

5-vuotishoito
seurakunnan kukat

497 €
(483 €)

746 €
(727 €)

994 €
(966 €)

994 €
(966 €)

10-vuotishoito
seurakunnan kukat

1074 €
(1043€)

1611 €
(1571 €)

2148 €
(2080 €)

2148 €
(2080 €)

Perennahoito 10 v

579 €

869 €

1158 €

1158 €

Kesähoito kukilla

Päätös
Toimenpiteet

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 118

Seurakunnan tiloista perittävät vuokrat vuodelle 2017

Diaarinumero

DKVA/15/02.08.01/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Seurakunnan omistamien tilojen vuokraamisen tarkoituksena ei ole tuottaa
voittoa, välittömien kustannusten kattaminen tilamaksuilla sen sijaan on
perusteltua. Tilojen käyttö liittyy usein toimituksiin tai muihin perhejuhliin.
Tilojen vuokrauksesta aiheutuvien menojen tarkka laskeminen ei ole
yksinkertaista. Laskelmassa tulee huomioida aika, joka käytetään kalusteiden
järjestelyyn ja siivoukseen ennen ja jälkeen tilaisuuden, pöytäliinojen
pesetyksestä, kynttilöistä yms. aiheutuvat menot, lämmitys ja valaistus sekä
AV-laitteiden, keittiökoneiden ja astioiden kuluminen. Tilojen vuokrista kertyvä
tulo suhteessa kiinteistötoimen kokonaismenoihin on vähäinen.
Kirkon käyttö kirkollisiin tarkoituksiin on ollut ilmaista lukuun ottamatta
väestörekisteriin kuuluvia. Kirkkovaltuusto on 30.9.1982/§ 45 päättänyt, että
kirkon käytöstä yksityisten taiteilijoiden tai ryhmien järjestämiin
musiikkitilaisuuksiin päättää kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto on tehnyt
8.5.1986/§ 79 periaatepäätöksen kirkon vuokraamisesta: "Kirkon vuokrana
peritään sunnuntailta ja pyhäpäiviltä 500 markkaa ja arkipäiviltä 400 markkaa
silloin, kun tilaisuudesta saadaan sen järjestäjille tuloja esimerkiksi
ohjelmalehtiä myymällä." Myös näitä hintoja tulee korottaa aina
kustannustason nousua vastaavasti. Lisäksi kirkkoneuvosto on vuonna 1993
päättänyt, että kirkkoa voidaan jatkossa vuokrata tilaisuuksiin, joissa kerätään
erillinen pääsymaksu.
Kirkon kohdalla kiinteistötoimen kannalta on hankaluuksia tuottanut useat
äänitystilanteet. Äänityksille on ollut oma tuntihinta käytössä vuodesta 1998
lähtien. Tämä siksi, että kirkon kysyntä äänityksiin on voimakkaasti kasvanut.
Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan tilojen vuokraus on kaikissa tapauksissa
arvonlisäverollista yleisen verokannan mukaan.
Seurakuntasalien ja kirkon vuokriin esitetään pääsääntöisesti muutamien
prosenttien tasokorotuksia.

Esitys

Kaikkiin hintoihin sis. alv
Seurakuntasalit
Muistotilaisuus ja perhejuhla

Muut tilaisuudet

arkipäivä/pyhäpäivä
-

seurakuntakeskuksen sali 170 €
(160)

290 €
(280)

350€
(340)
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-

seurakuntakeskuksen rippi- 120 €
koulusali ja takkahuone,
(110)
pikkusali

200 €
(190)

250 €
(240)

-

kirkon alasali

120 €

200 €

250€

-

Savion seurakuntasali

120 €

200 €

250€

120 €

200 €

250€

tai takkahuone
-

Kalevan seurakuntasali
tai takkahuone

Salien hinnat sisältävät 2 pöytäliinaa = tarjoilupöytien liinat.
Lisäpöytäliinat em. tiloihin 6 €/kpl (alv 1,12)
Kastejuhla on kasteen yhteydessä veloitukseton kirkon alasalissa, Savion ja
Kalevan seurakuntatalojen tiloissa, Katupappilassa ja vanhassa pappilassa.
Seurakuntasalien vuokra koskee enintään 6 tunnin yhtäjaksoista käyttöä.
Mahdolliset lisätunnit maksavat seurakuntakeskuksen salin osalta 25 EUR/
tunti (alv. 4,67) ja muiden tilojen lisätunnit 15 €/tunti (alv 2,80). Salien vuokriin
sisältyy keittiön käyttö ruuan lämmitykseen, kahvinkeittoon sekä tiskaukseen.
Talousjohtaja voi soveltaa tapauskohtaisesti perustellusta syystä hinnastoa.
Perhejuhliksi luetaan muistotilaisuuden lisäksi kastejuhlat, hääjuhlat ja
syntymäpäivät.
Kirkko
Tilaisuudet
-

pääsymaksulliset tilaisuudet

680 € (650 €)

-

sunnuntai ja pyhäpäivä

350 € (330 €)

-

arkipäivä

280 € (270 €)

-

äänitys

60 €/tunti (55 €)

-

opetus/tutkinto arkipäivisin

20 €/tunti (15 €)

Muut tilaisuudet sopimuksen mukaan (oman seurakunnan jäsenen hautaan
siunaamista ei peritä maksua, väestörekisteriin kuuluvia vainajia ei siunata
kirkossa).
Siunauskappeli
Hautaan siunaaminen, ev.lut. kirkkoon kuuluva tai ortodoksi
kun vainajan kotipaikka on Kerava

-
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Hautaan siunaaminen, ev.lut kirkkoon kuuluva tai ortodoksi
kun vainaja on ulkopaikkakuntalainen

-

Hautaan siunaaminen, kun vainaja on kirkkoon kuulumaton

400 €

Kirkkoneuvosto päättää,
1. että seurakunnan tiloista peritään vuokraa 1.1.2017 lukien yllä esitetyn
mukaisesti,
2. että seurakunta perii seurakuntakeskuksen muiden tilaisuuksien kuin
muistotilaisuuksien tai perhejuhlien varauksista peruutusmaksun
seurakuntasalin osalta 120 euroa (seurakunnalle aiheutuvat työntekijöiden
työvuorolistan mukaiset palkkamenot), mikäli tilaisuuden peruutus
suoritetaan myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen varattua ajankohtaa,
3. että talousjohtaja voi soveltaa tapauskohtaisesti perustellusta syystä
hinnastoa, talousjohtaja voi kirkkoon kuulumattoman vainajan
siunauskappelin vuokran kohdalla tapauskohtaisesti myöntää
maksuvapautuksen, jos vainajalle on myönnetty hautaukseen
täydentävää toimeentulotukea.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Ote: kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, seurakuntapuutarhuri.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 119

Nuottakodon hinnasto vuodelle 2017

Diaarinumero

DKVA/16/02.08.01/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Nuottakodon toimintakeskuksen hinnasto on tarkistettu vuosittain. Hinnasto
porrastettiin vuoden 2002 alusta käyttäjäryhmien mukaan seuraavasti:
Keravan seurakunta järjestäjänä, Muut seurakunnat tai vastaavat ja Muut.
Muiden järjestäjien hinta päätettiin korkeimmaksi.
Arvonlisävero selkeytti leirikeskuksen tilannetta oman ja ulkopuolisten käytön
osalta siten, että vain ulkopuolisille tapahtuva myynti on veronalaista.
Arvonlisäveroprosentit ovat tällä hetkellä majoitus 10%, ruokailu 14% ja
sauna 24% muille kuin omalle seurakunnalla.
Ulkopuolisten hintoja on viime vuosina tarkistettu muutaman vuoden välein.
Käsitys on, että Nuottakodon ulkopuolisten hinnat ovat edulliset. Toisaalta
pyrkimyksenä on saada myytyä leirikeskusta ulkopuolisille erityisesti
talviaikaan.
Nuottakodon 2004 valmistuneen kappelin osalta taloudellinen jaosto on
päättänyt, että erillistä kappelin käyttömaksua ei peritä leirikeskuksen muun
käytön yhteydessä. Sen sijaan yksittäisestä tilaisuudesta peritään 50 euron
suuruinen käyttömaksu.
Liitteenä on Nuottakodon hinnasto vuodelle 2017. Hintoihin esitetään
tasokorotuksia vuodelle 2017. Edellisen kerran hintoja korotettiin 2015.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen hinnaston
noudatettavaksi Nuottakodon toimintakeskuksessa 1.1.2017 lukien
toistaiseksi. Talousjohtajalla on erityistapauksissa mahdollisuus soveltaa
hinnastoa viikkohintojen osalta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 120

Kolehtisuunnitelma 1.1.-31.12.2017

Diaarinumero

4/04.02.01/2016

Esittelijä

kirkkoherra Ari Autio
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista
kolehdeista. Kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 § mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa
suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa koottavista kolehdeista.
Suunnitelma voidaan laatia kerralla vuodeksi tai työkausittain.
Liitteenä on esitys kolehtisuunnitelmaksi ajalle 1.1.- 31.12.2017

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää:

1. vahvistaa liitteenä olevan kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.12.2017
noudatettavaksi seurakunnan pääjumalanpalveluksissa, sillä muutoksella,
että 11.6.2017 kolehti kerätään Suomen Lähetysseuran kautta teemalla
”Lähimmäisrakkaudesta tehdyt teot tekevät evankeliumin näkyväksi”,

2. että muiden jumalanpalvelusten kolehdeista päättää tapauskohtaisesti
liturgi,

3. valtuuttaa kirkkoherran tarvittaessa tekemään yksittäisiä vapaita
kolehtipyhiä koskevia muutoksia.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Kolehtisuunnitelma lähetetään tiedoksi kirkkoihin, kirkkoherranvirastoon ja
taloustoimistoon.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 121

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019

Diaarinumero

DKVA/13/01.04.02/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Hyvän työterveyshuoltokäytännön edellytys on toiminnan suunnitelmallisuus.
Työnantajalla on oltava työterveyshuollon toimintaa koskeva kirjallinen
toimintasuunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet,
työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet
ottaen huomioon, mitä työterveyshuoltolaissa (1383/2001) ja Valtioneuvoston
asetuksessa 708/2013 säädetään.
Toimintasuunnitelma on dokumentti työpaikan työterveyshuollon prosessista
ja se toimii toimintaohjeena ja tiedonvälittäjänä sekä työpaikalla että
työterveyshuollossa.
Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 3.11.2016 käsitellyt päivitettyä
toimintasuunnitelmaa vuosille 2017-2019 ja esittää sen kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi. Työterveyshuollon laatima toimintasuunnitelma on liitteenä.
Hyväksytty toimintasuunnitelma liitetään työsuojelun toimintaohjelmaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan työterveyshuollon
toimintasuunnitelman vuosiksi 2017-2019.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Hyväksytty toimintasuunnitelma lähetään allekirjoitettuna työterveyshuoltoon
ja liitetään työsuojelun toimintaohjelmaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 122

Järvenpään seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen virkojen täyttöä koskeva
lausunto

Diaarinumero

DKVA/2/04.05.03/2016

Esittelijä

kirkkoherra Ari Autio
Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto on pyytänyt (189/2016) lausunnon
PNK:ssa 1.4.2017 avautuvan viran sekä osa-aikaisuuden (43 %)
täyttötarpeesta ja perusteluista Tuusulan ja Keravan seurakuntien
kirkkoneuvostoilta sekä PNK:n neuvottelukunnalta marraskuun 2016 loppuun
mennessä.
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, Anssi Tietäväinen kuvaa
perheneuvontaa ja viran tarpeellisuutta seuraavasti: Perheneuvonta on
teologisesti olemukseltaan sielunhoitoa ja siten osa kirkon diakonista ja
hengellistä perustehtävää. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien
perheasiain neuvottelukeskuksen pääasiallisena tehtävänä on kohdata
toimialueellaan asuvia ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun
avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa.
Perheneuvonnan kysyntä on ollut hyvin suurta. Kysyntään, eli ihmisten
tarpeeseen, osakasseurakunnat vastasivat perustamalla uuden
perheneuvojan viran vuonna 2008. Ihmisten tarve perheneuvontaan on
kuitenkin edelleen pysynyt korkealla tasolla lisääntyen siitä huolimatta, että
perheneuvontaa ei käytännössä markkinoida lainkaan. Ihmiset ovat valmiita
odottamaan aikaa perheneuvontaan viikkoja ja usein jopa kuukausia.
Perheneuvonnan kysyntään ei ole odotettavissa laskua. Palvelualueen
väestö kasvaa ja suurelta osin juuri niissä ikäryhmissä (30-50 vuotiaat), jotka
ovat perheneuvonnan keskeistä asiakaskuntaa. Asiakastyön kokemuksen
pohjalta näyttää myös siltä, että perheiden ja parisuhteiden ongelmat ovat
entistä vaikeampia.
Jotta ihmisten aitoon tarpeeseen, jossa he kääntyvät kirkon puoleen,
pystyttäisiin vastaamaan edes jollain lailla kohtuullisessa ajassa, on tärkeää
että perheneuvonnan työntekijäresurssi vähintään säilytetään nykyisellä
tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että avoimiksi tulevat virat tai sijaisuudet
täytetään.
Perheneuvonnan asiakastyötä mitataan moduuleina (1 moduuli = 45
minuuttia asiakastyötä). Perheneuvojan viran täyttämättä jättäminen
merkitsisi noin 800-840 moduulin vähennystä asiakastyössä vuosittain.
Asiakasmäärissä se taas tarkoittaisi, että noin 140 henkilöä vuodessa jäisi
ilman perheneuvonnan palveluja. 43 % sijaisuuden täyttämättä jättäminen
tarkoittasi vastaavasti noin 360 moduulin vuosittaista vähentymistä ja noin 60
henkilön jäämistä ilman perheneuvonnan palveluja.
Viran tai sijaisuuden täyttämättä jättäminen merkitsisi siis resurssien
olennaista vähenemistä ja sitä kautta asiakkaiden jo ennestään pitkien
odotusaikojen merkittävää pitenemistä. Tämä taas näkyisi parisuhde- ja
perheongelmien vaikeutumisena ja perheiden huonovointisuuden
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lisääntymisenä. Viran tai sijaisuuden täyttämättä jättämisen lapsivaikutukset
olisivat siten selkeästi kielteisiä. Työntekijöiden osalta vaikutus näkyisi
asiakaspaineen kasvamisena ja työn kuormittavuuden lisääntymisenä, jolloin
työn korkeaa laatua olisi entistä vaikeampaa säilyttää.
Keravan käyttää vuosittain keskimäärin 25 % perheasiain
neuvottelukeskuksen asiakastyön moduuleista. Virkojen täyttämättä
jättäminen vähentäisi perheneuvonnan palveluita kahdelta sadalta ihmiseltä.
Perheasiain neuvottelukeskuksesta kerrottiin, että jonotusaika vastaanotolle
pääsyyn on seitsemästä viikosta ylöspäin.
Seurakunnan työntekijöitä käy perheneuvojilla työnohjauksessa. Keravan
seurakunnan kirkkoneuvosto haluaa turvata perheneuvonnan ja
työnohjauksen palvelut nykyisen laajuisina Tuusulan rovastikunnassa eikä
näe virkojen täyttämättä jättämiselle perusteita.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää lausuntonaan puoltaa 1.4.2017 avautuvan viran sekä
osa-aikaisuuden (43 %) täyttämistä turvaamaan riittävät resurssit
perheneuvontaan ja työnohjaukseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Ote: Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voida hakea muutosta.
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§ 123

Pöysälän hautamuistomerkkiä koskeva anomus

Diaarinumero

DKVA/6/05.03/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Ritva Pöysälä anoo lupaa kahteen laattaan sirottelualueen yhteismuistokiveen
isälleen Oiva Valio Tellervo Pöysälälle k. 3.2.1988 ja äidilleen Aili Sofia
Pöysälälle k. 4.9.2001. Heidät molemmat on tuhkattu ja haudattu Keravan
hautausmaan hautaan numero 031 osaston A lohkoon U. Kyseisen haudan
hautaoikeus päättyy 31.12.2016. Mikäli Ritva Pöysälä saa luvan mainittuihin
laattoihin, hän luopuu nykyisestä hautapaikasta kivineen. Lisäksi hän haluaa
oman nimensä laattaan yhteismuistokiveen kuolemansa jälkeen.
Hautaustoimen ohjesäännön 14 § käsittelee hautamuistomerkkejä. Pykälän
mukaan haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai
seurakunnan hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin.
Haudalla tarkoitetaan hautapaikkaa, johon kyseinen vainaja on haudattu.
Tämä on yleinen käytäntö. Anomuksessa halutaan siirtää muistolaatta toiseen
hautapaikkaan, johon vainajia ei ole haudattu.

Esitys

Kirkkoneuvosto ei myönnä Ritva Pöysälälle oikeutta kiinnittää vanhempiensa
muistolaattoja sirottelualueen yhteismuistokiveen, koska vainajia ei ole
haudattu kyseiselle sirottelualueelle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Ote Ritva Pöysälälle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 124

Henkilöstön koulutussuunnitelma 2017

Diaarinumero

20/01.03.00/2016

Esittelijä

kirkkoherra Ari Autio
Kirkkoneuvoston ohjesäännön (10 - 11 §) mukaan kirkkoherra sekä
talousjohtaja voivat vahvistaa Keravan seurakunnan vuosittaisen henkilöstö
koulutussuunnitelman. Yhteistyötoimikunta käsitteli suunnitelman 3.11.2016
Kirkkoherra on keskusteltuaan talousjohtajan kanssa asiasta vahvistanut
suunnitelman virkamiespäätöksellään 18/2016.
Kirkkoherralle ja talousjohtajalle on suunnitelmaan merkitty seuraavat
koulutukset:
Talousjohtaja: Kirkon hallintovirkamiesten koulutuspäivät 18.-19.5.2017,
380,00.
Kirkkoherra: Saarnakurssi II ja III (alkanut 2016) 24.-26.4. ja 9.-12.10.2017,
682,00 ja YT-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa 20.21.4.2017 1.030,00.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi kirkkoherran virkamiespäätöksellään 18/2016 vahvistaman
koulutussuunnitelman,
2. vahvistaa koulutussuunnitelman talousjohtajan ja kirkkoherran koulutusten
osalta sekä
3. lähettää kanttori Eija Revon Syvemmälle messuun –kurssin opintomatkalle
Edinburghiin, pastori Samuli Koivurannan Kirkollisten toimitusten -kurssin
opintomatkalle Edinburghiin

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
Muutoksenhakuoikeutta ei ole päätöksestä, joka koskee virka- ja
työehtosopimuksessa sovittuihin palvelussuhteen ehtoja koskeviin päätöksiin
(palkkaus, vuosiloma, matkakorvaukset, työaika, henkilöstökoulutus) (laki
kirkon virkaehtosopimuksista 1974/968 5 luku 19 §), työehtosopimuslaki
1946/436), päätöstä koskevat erimielisyydet voidaan saattaa ratkaistavaksi
Kirkon pääsopimuksen 14 §:n mukaista menettelyä noudattaen
keskusneuvottelussa
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Kokouksen päättäminen
Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra on tehnyt ajalla 21.11.2106 viranhaltijapäätökset nro 18, johon
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ei ole käyttänyt siirto-oikeuttaan.
Talousjohtaja on tehnyt ajalla 15.10.–18.11.2016 viranhaltijapäätökset nrot
154-164 sekä Kipa-päätökset nrot 457-507, joihin kirkkoneuvoston
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole käyttänyt siirto-oikeuttaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ilmoitusasiat
Seuraava kokous on torstaina 1.12.2016 klo 18.00 seurakuntakeskuksen
neuvotteluhuoneessa.
Savion kaavoitushanke

Aloitteet
Aloitteita ei jätetty.

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.59.
Allekirjoitukset
Ari Autio
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Asta Koponen
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kerava 21.11.2016
Aarne Kiiski
pöytäkirjantarkastaja

Seija Liimatainen
pöytäkirjantarkastaja
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Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 22.11.2016 – 6.12.2016 klo 8.00 – 15.45
kirkkoherranvirastossa.
Kerava 21.11.2016
Asta Koponen
kokouksen sihteeri
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 5. §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5. §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

111 – 115, 122

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

110 päätöskohta 1, 116 – 121, 123

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. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19. §
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet

110 päätöskohdat 2-6 (3.)
124 (3.)

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköpostiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto
Papintie 2-6, 04200 Kerava
PL 134, 04201 Kerava
09 4784 8400
keravan.seurakunta@evl.fi
110 päätöskohta 1, 116 – 121, 123

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. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
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Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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 jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi
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Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Kirkkokatu 10, 02770 Espoo
espoo.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). 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 siitä, että 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.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite
Muutoksenhakuajan laskeminen

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
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Valitus- ja 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.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
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 (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla
on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

