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Kokoustiedot
Kokouksen avaaminen

01.12.2016 klo 18:00
Seurakuntakeskuksen neuvotteluhuone, Papintie 2-6, Kerava
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
Kanttori Eero Annala 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 on lisätty luottamushenkilöiden intraan 24.11.2016,
jolloin siitä on lähetetty kaikille osallistujille sähköpostiviesti.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Kalle
Makkonen ja Marja-Liisa Marviala.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 125

Keravan seurakuntakeskuksen hankesuunnitelma

Diaarinumero

DKVA/27/03.03.01/2016

Esittelijä

kirkkoherra Ari Autio
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.11.2016 (§ 112), että Keravan
seurakuntakeskuksen vanhan osan peruskorjaus tai mahdollinen
uudisrakennus ovat laajuudeltaan sellaisia hankkeita, joita valmistelemaan on
syytä nimetä toimikunta.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää toimikunnan kokoonpanon, tehtävän ja aikataulun.

Päätös

Kokoonpano: kiinteistöpäällikkö Riku Puustelli, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Ossi Honkasalo, Jari Timonen ja Osmo Suni
Tehtävä: selvittää eri vaihtoehdot seurakuntakeskuksen korjaamiseksi tai
uudelleen rakentamiseksi
Aikataulu: toimikunnan ehdotus kesäkuun kirkkoneuvostoon

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 126

Ehdotus vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2017
talousarvioksi

Diaarinumero

DKVA/22/02.00.01/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
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 toiminta- ja 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.
Nelikentät ovat tallentaneet talousarvioehdotuksensa Kipan
talousarviopohjaan. Laadinnan pohjana on ollut kirkkoneuvoston keväällä
vahvistama talousarvio-ohje, jossa annettiin työmuodoille ja viranhaltijoille
tehtäväksi laatia talousarvioesitysesitys.
Toimintakulut ovat pudonneet 111 375 € edellisestä talousarviosta eli 1,5%%
ja toiminnan tulot ovat pienentyneet 35 888 € eli 1,9%.
Talousarvion palkkoihin ja palkkioihin on varattu 2 637 914 euroa, summa on
3209 euroa pienempi kuin vuoden 2016 talousarviossa. Määräaikaisille
kesätyöntekijöille on varattu määrärahaa rippikoulutyöhön, nuorisotyöhön.
Lisäksi on varauduttu täyttämään toinen määräaikainen seurakuntapastorin
virka 6 kuukaudeksi. Lisäksi on varauduttu jatkamaan tiedotuksen
toimistosihteerin työsuhdetta tarpeen mukaan.
Kirkon eläkemaksu palkoista on vuonna 2017 23,8% ja sosiaaliturvamaksu on
arvioitu 2,12%:ksi sekä muut sosiaalimaksut 2,16%:ksi. Henkilösivukulut ovat
yhteensä 745 960 € (TA 2016 743 202 €).
Annettavia avustuksia on budjetoitu yhteensä 352 000 € (TA2016 345 900) €).
Keskusrahastomaksu on arvioitu 332 200 €:ksi ja eläkerahastomaksu 221
500 €, yhteensä 553 700 € (TA2016 560 940 €).
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Verotuskulun on arvioitu verohallituksen mukaan olevan 90 500€ (TA2016 88
900 €).
Kirkollisveroa on arvioitu kertyvän 5 360 000 € ja yhteisöveron korvaavaa
valtionrahoitusta 691 413 €. Verohallinnon mukaan yhteisöveroa kertyy
seurakunnille vuonna 2017 aikaisemmilta vuosilta enää hyvin vähän ja sen
arvio on 5000 €.
Korkotuottoja sekä muita rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 73
000€.
Vuosikate on näillä arvioiduilla luvuilla positiivinen 180 273 €, mutta tilikauden
tulos on alijäämäinen, kun siitä vähennetään arvioidut suunnitelman mukaiset
poistot 373 902 €. Tilikauden alijäämäksi jää poistoeron vähennyksen jälkeen
189 423 €.
Vuosikate ei riitä kattamaan suunniteltuja investointeja, mitä pidetään
talouden tasapainon mittarina.
Liitteenä on Keravan seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma vuosille
2017-2019 sekä talousarvio vuodelle 2017. Ehdotetut investoinnit ovat
yhteensä 620 000 €. Rahoituslaskelma saadaan sen jälkeen, kun investoinnit
on siirretty Kipan järjestelmään ja voidaan liittää talousarvioon.
Vuoden 2017 talousarviosta puuttuu vielä keskusrahastomaksun ja
verotuskulun vyörytys sekä hallinnon pääluokan vyörytys. Tiedot jaettiin
luottamushenkilöille kokouksessa.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi vuosien 20172019 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2017 liitteen
mukaisesti, jossa on huomioitu käsittelyn aikana esiin tulleet asiat.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyisi vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä
talousarvion vuodelle 2017 liitteen mukaisesti.

Toimenpiteet

Kirkkovaltuuston esityslistalle

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja

13/2016

5

01.12.2016
Keravan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 127

Ehdotus hautainhoitorahaston talousarvioksi vuodelle 2017

Diaarinumero

DKVA/23/02.00.01/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2017 on liitteenä.
Kulut ovat yhteensä 83 950 €, tuotot 85 600 € ja tilikauden ylijäämä on
1 650 €.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2017
hautainhoitorahaston talousarvion liitteen mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Kirkkovaltuuston listalle

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 128

Keravan seurakunnan diakoniarahaston purkaminen

Diaarinumero

DKVA/24/02.03.06/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
KN 27.10.2016 § 105
”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.
Kirkkoneuvosto päätti lähettää asian edelleen valmisteltavaksi.”
----Seurakunnan diakoniatyö on esittänyt huolensa diakoniarahaston
purkamisesta. Diakoniarahasto on toiminut osana seurakunnan diakoniatyötä
antaen mahdollisuuden avustuksiin, joihin ei pystytä vastaamaan
talousarvioon varatuilla määrärahoilla. Liitteenä on johtavan
diakonianviranhaltijan kirje asiasta.
Nykyisen yleiskatteisen diakoniarahaston pääoma on 86 875,01 €
(24.11.2016). 70 000 € pääomasta on siirretty seurakunnan tuloksesta ja
diakonialle lahjoitettuja varoja on loput 16 875,01 € (Päiväpiirien keräämiä
varoja, kolehti ja konserttituloja, yksityisiä lahjoituksia ja muita lahjoituksia)
Ajatus on, että nykyinen diakoniarahasto puretaan säädösten vastaisena,
mutta diakonian lahjoitusvaroille esitetään perustettavaksi uusi
erityiskatteinen diakoniarahasto lahjoitusvarojen pääomiin. Perustettavan
rahaston säännöt hyväksyy kirkkovaltuusto. Uuden rahaston perustaminen
jäisi vuoden 2017 puolelle.
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Esitys

Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Keravan
seurakunnan diakoniarahaston 1.1.2017 lukien,
2. esittää kirkkovaltuustolle, että diakoniarahaston pääomasta puretaan
tilinpäätöksessä 31.12.2016 70 000 € tuloslaskelman tilille 688000
Rahastojen vähennys ja 16 875,01 € siirretään tilinpäätöksessä
pääkirjatilille 288000 Muut siirtovelat siirrettäväksi vuonna 2017
perustettavan uuden rahaston pääomaksi tai käytettäväksi vuoden 2017
aikana
3. valmistella uuden erityiskatteisen diakoniarahaston säännöt
kirkkovaltuustolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Kirkkovaltuuston listalle

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voida tehdä oikaisuvaatimusta.
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§ 129

Keravan kirkon alasalin kalustus

Diaarinumero

DKVA/25/02.05.01/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Kirkkovaltuusto on myöntänyt 6.10.2016 lisämäärärahaa vuodelle 2016 kirkon
alasalin kalusteiden uusimiseen paremmin toimiviksi (50 000 € + 2 500 €).
Sisustusarkkitehti Sinikka Ylä-Savola on laatinut oheismateriaalina olevan
suunnitelman kalustuksen uudistamiseksi. Alasalin peruskalustukseksi on
tarkoitus jättää nykyiset pöydät ja tuolit. Sohvilla, raheilla ja keveillä pöydillä
saadaan kalustukseen keveyttä ja muunneltavuutta erilaisiin tilaisuuksiin.
Suunnitelmaa ovat valmistelleet talousjohtajan lisäksi kirkkoherra, Samuli
Koivuranta ja Krista Wedman.
Lisäksi arkkitehdilta pyydettiin suunnitelmaa kirkon hiljaisen huoneen
kalustuksen uusimisesta.
Kalustetarjoukset esitetään kokouksessa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää kalustehankinnasta kokouksessa tehtävän esityksen
mukaan.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä sisustusarkkitehti Sinikka YläSavolan sisustussuunnitelman.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja

13/2016

9

01.12.2016
Keravan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 130

Elintarvikkeiden kilpailutus Keravan seurakunnassa

Diaarinumero

DKVA/26/02.00.00/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Keravan seurakunta käytti elintarvikkeiden ostoon vuonna 2015 yhteensä
109 026 euroa. Kustannuspaikoittain rahaa käytettiin eniten leirikeskuksessa
34 622 €, Muissa seurakuntatilaisuuksissa 30 083 € ja Keittiötoimessa
(työpaikkaruokailu) 17 192 € sekä Koululaisten iltapäivätoiminnassa 9 272 €.
Elintarvikkeet on hankittu pääosin Heino Tukku Oy:ltä, jonka kanssa
seurakunnalla on sopimus 31.12.2016 saakka. Lisäksi iltapäiväkerhojen
ohjaajat ovat itse hankkineet lähikaupasta välipalatarvikkeista.
Tilintarkastajat ovat kehottaneet seurakuntaa kilpailuttamaan elintarvikeostot
hankintalain mukaisesti. Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut
elintarvikkeetvuosille 2016-2020. Kilpailutuksen on voittanut Kespro Oy.
KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 §:n mukainen Kuntaliiton kokonaan
omistama yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita
ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia
kunta-asiakkaiden puolesta.
Seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat myös käyttää KL-Kuntahankinnat
Oy:n kilpailuttamia sopimuksia. Seurakunta ja seurakuntayhtymä päättävät
erikseen osallistumisestaan tiettyyn yhteishankintaan täyttämällä
kilpailutuskohtaisen Kuntahankintojen sitoumuslomakkeen.
Kuntahankintojen ja Kirkon keskusrahaston 6.2.2014 solmiman
hankintayhteistyösopimuksen mukaisesti seurakunta voi liittyä myös
jälkikäteen kaikkiin voimassa oleviin puitesopimuksiin riippumatta siitä,
ylittyykö 30.000 euron kynnysrajan vai ei.
Kuntahankinnat Oy veloittaa kilpailutuksesta ja tarjouksen hintaseurannasta
0,7%:n vuotuisen palkkion, joka on sisällytetty tuotehinnastoon.
Elintarvikkeiden puitejärjestely on jaettu useampiin tuoteryhmiin ja asiakkaat
voivat osallistua halutessaan myös vain osaan tuoteryhmistä.
Puitesopimukseen liittymisen edut ovat suorat hintasäästöt jopa 5-15%, hyvä
tuotelaatu sekä ravitsemustekijät otettu huomioon, ympäristö- ja
turvallisuusasiat, tehokas jakeluverkosto sekä mahdollisuus logistisiin
lisäpalveluihin.

Seurakuntaemäntä ja talousjohtaja ovat käyneet Kuntahankinnat Oy:ssä
tutustumassa sopimuksen sisältöön, hinnastoihin sekä jakelumahdollisuuksiin
ja pitävät sopimukseen liittymistä tarkoituksenmukaisena Keravan
seurakunnalle. Tarkoitus on keskittää myös kerhojen välipalahankinnat
samaan sopimukseen.

Pöytäkirja

13/2016

10

01.12.2016
Keravan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Esitys

Keravan seurakunta liittyy Kuntahankintojen elintarvikkeet puitesopimukseen
sopimusnumero KLKH101 1.1.2017 lukien 31.12.2017 saakka.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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§ 131

Eräiden viranhaltijoiden peruspalkan tarkastaminen

Diaarinumero

DKVA/21/01.02.00/2016

Esittelijä

talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen
Työnantajan tulee aktiivisesti johtaa työtä ja olla tietoinen tehtävissä
tapahtuvista muutoksista. Tätä varten työnantajalla on käytössään
tehtävänkuvaukset, joilla määritellään tehtävän vaativuus. Esimies käsittelee
tehtävästä laaditun tehtävänkuvauksen viranhaltijan kanssa vuosittain.
Työterveyshuollon yhteyshenkilö ja valmiussuunnitelman vastuuhenkilö jää
eläkkeelle vuoden lopussa. Valmiussuunnitelman vastuuhenkilön tehtävä on
lisätty diakoni Mirva Nymanin ja työterveyshuollon yhteyshenkilön tehtävä
toimistovirkailija Seija Lesellin tehtävänkuvaukseen.
Näistä tehtävistä maksetaan 60 euron suuruinen palkan erityinen osa niin
kauan kun henkilö hoitaa mainittua tehtävää. KirVESTES 22 § 4 mom.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää että:
1. Toimistovirkailija Seija Lesellille maksetaan 1.1.2017 alkaen 60 euron
suuruinen korvaus kuukaudessa,
2. Diakoni Mirva Nymanille maksetaan 1.1.2017 alkaen 60 euron suuruinen
korvaus kuukaudessa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Ote: Seija Lesell, Mirva Nyman, palkkatoimisto

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.
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§ 132

Keravan seurakunnan edustajan valitseminen Keski-Uudenmaan sotiemme veteraanien
ja maanpuolustusjärjestöjen, Vetres Keski-Uusimaa, yhteistyötoimikuntaan

Diaarinumero

DKVA/32/04.08.01/2016

Esittelijä

kirkkoherra Ari Autio
Rovasti Seppo Väätäinen on ollut pitkään Keravan seurakunnan edustajana
Keski-Uudenmaan sotiemme veteraanien ja maanpuolustusjärjestöjen, Vetres
Keski-Uusimaa, yhteistyötoimikunnassa. Hän on ilmoittanut luopuvansa
tehtävästä vuoden 2017 aikana.
Nuorimmat sotiemme veteraanit ovat syntyneet vuonna 1926. Varsinainen
veteraanien kanssa tehtävä muuttuu vähitellen ja Vetres Keski –Uusimaan
toimii jatkossa perinneyhdistyksenä, jonka toimintaan kuuluu myös
hengellinen työ.
Pastori Markus Tirranen on antanut suostumuksensa nimitykseen Keravan
seurakunnan edustajaksi Vetres Keski-Uusimaan yhteistyötoimikuntaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää nimittää pastori Markus Tirrasen 1.1.2018 Keravan
seurakunnan edustajaksi Vetres Keski-Uusimaan yhteistyötoimikuntaan
toistaiseksi

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Ote Vetres Keski-Uusimaa ry:lle Veikko Karhumäki ja pastori Markus
Tirraselle

Muutoksenhaku

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirja
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§ 133

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja 9 muun jäsenen vaali toimikaudeksi 2017-2018

Diaarinumero

DKVA/29/00.00.01/2016

Esittelijä

kirkkoherra Ari Autio
Kirkkolain 10 luvun 2 § mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on
kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin
ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta
seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä
varajäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja
kolmannen vuoden tammikuussa.
Vaali toimitetaan sen mukaan, mitä Kirkkolain 7 luvun 4 §:ssä vaalista
seurakunnan toimielimessä määrätään.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 § mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 muuta jäsentä.

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan ja 9 muun jäsenen vaalin toimikaudeksi 2017-2018.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Kirkkovaltuuston esityslistalle

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 134

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja 9 muun jäsenen henkilökohtaisten varajäsenten
vaali toimikaudeksi 2017-2018

Diaarinumero

DKVA/30/00.00.01/2016

Esittelijä

kirkkoherra Ari Autio
Kirkkolain 10 luvun 2 § mukaan kirkkoneuvostoon valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan, sitten kun kirkkoneuvoston
varsinaiset jäsenet on valittu, valitaan eri vaalilla varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2017-2018.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet

Kirkkovaltuuston listalle

Muutoksenhaku

Päätökseen ei voida hakea muutosta.

Pöytäkirja
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§ 135

Keravan seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousaikataulu vuodelle
2017

Diaarinumero

DKVA/28/00.02.07/2016

Esittelijä

kirkkoherra Ari Autio
Alustava suunnitelma kokousaikataulusta vuodelle 2017
KIRKKONEUVOSTO

KIRKKOVALTUUSTO

3.1.2017
12.1.2017
26.1.2017
16.2.2017
23.3.2017
6.4.2017
27.4.2017
18.5.2017
1.6.2017
15.6.2017
(hautausmaakatselmus klo 16.30)
24.8.2017
21.9.2017
(Reformaatioristeily 20. – 22.9.)
5.10.2017
19.10.2017
30.11.2017
14.12.2017
(28.12.2017)
Kirkkovaltuusto kokoontuu seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa klo 18.30.
Kahvi on tarjolla klo 18.00 alkaen. Ryhmäkokoustilat on varattu klo 17.00
alkaen. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia.
Kirkkoneuvosto kokoontuu seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa klo
18.00. Kahvi on tarjolla klo 17.30 alkaen. Huomaa syyskuun kokous, joka
pidetään laivalla.
Kokousaikatauluun voi tulla muutoksia erityisesti seurakuntayhtymähankkeen
takia.
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja
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Kokouksen päättäminen
Viranhaltijapäätökset
Talousjohtaja on tehnyt ajalla 19.11. – 25.11.2016 viranhaltijapäätökset nrot
165-166 sekä Kipa-päätökset nrot 508-521, joihin kirkkoneuvoston
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole käyttänyt siirto-oikeuttaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ilmoitusasiat
Keravan Opiston opiskelijat ovat lahjoittaneet 30.11.2016 1.280 € edestä
lahjakortteja luovutettavaksi keravalaisille jouluna 2016 seurakunnan
diakoniatyön kautta.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 3.1.2017 klo 18.00.
Aloitteet
Aloitteita ei jätetty.

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.42.
Allekirjoitukset
Ari Autio
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Asta Koponen
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kerava 1.12.2016

Kalle Makkonen
pöytäkirjantarkastaja

Marja-Liisa Marviala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja
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Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 2.12. – 16.12.2016 klo 8.00 – 15.45
kirkkoherranvirastossa.
Kerava 1.12.2016
Asta Koponen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja
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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

126-128, 133-135

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

125, 129-130, 132

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

131 (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
125, 129-130, 132

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).

Pöytäkirja
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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

Pöytäkirja
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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

Pöytäkirja
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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 €

