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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja
Ariluoma Tuula
Kivinen Yrjö, poissa
Kuula Ina
Lausvaara Jyrki
Markkanen Aulikki, poissa
Palokangas Sinikka
Vesterinen Miikka, poissa

Varajäsenet: Aittakallio Minna (Markku Jalavan varajäsen)
Haapalainen Esko (Ina Kuulan varajäsen)
Jaspa Marjo (Yrjö Kivisen varajäsen)
Järvinen Tapio (Miikka Vesterisen varajäsen)
Kaasalainen Erkki (Jyrki Lausvaaran varajäsen)
Rantanen Erkki (Aulikki Markkasen varajäsen)
Riihimäki Juha (Sinikka Palokankaan varajäsen)
Äikäs Liisa (Tuula Ariluoman varajäsen)
Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Ojala Sami, sihteeri
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KN § 96

03.09.2013

Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 16.30. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ina Kuula ja Jyrki
Lausvaara.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Ina Kuula ja Jyrki Lausvaara.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 97

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla” (Kirkkolaki 7 luku 4 §).
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto voi kokoontua, milloin puheenjohtaja
katsoo sen tarpeelliseksi (KJ 9:1). Vuoden 2013 kokousaikataulu on tiedotettu
kirkkoneuvostolle. Lisäksi kokouksesta tiedotettiin kirkkoneuvoston edellisessä
kokouksessa 18.6.2013 Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu kokouksen
osanottajille ke 28.8.2013.

Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 98

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Lisättiin § 111 "Puisto- ja hautatoimen henkilökunnan tutustumis- ja opintomatka".
Jaettiin §:stä 106 tarkennettu esittelyteksti päätösehdotuksineen.
Hyväksyttiin työjärjestys näillä muutoksilla.
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KN § 99

03.09.2013

Hautausmaakatselmus
Nurmijärven seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tulee
suorittaa vuosittain hautausmaakatselmus. Suoritetaan vuoden 2013
hautausmaakatselmus ja laaditaan siitä erillinen muistio ja liitetään se pöytäkirjaan.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä hautausmaakatselmuksesta laaditun muistion (LIITE
1) tiedoksi ja tarpeellisin osin toimeenpantavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 1, hautausmaakatselmuksen muistio.
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03.09.2013

KN § 100 Diakonian viranhaltijan irtisanoutuminen ja siitä aiheutuvat
toimenpiteet
Nurmijärven seurakunnan diakonian viranhaltija Ida Anne-Marie Tuisku on
irtisanoutunut Klaukkalan kirkkopiiriin sijoitetusta diakonian virasta 27.6.2013
päivätyllä kirjeellä 6.8.2013 alkaen.
Seurakunnan strategian mukaisesti diakoniatyössä tarvitaan riittävä määrä
ammattihenkilöitä toteuttamaan seurakunnan diakonista perustehtävää. Kun nykyiset
virat ovat täytettyinä, sekä kirkonkylässä että Klaukkalassa on kaksi diakonian
perusvirkaa. Lisäksi jokaisessa virassa on jokin osa-alue, jota viranhaltija hoitaa koko
kunnan alueella. Tässä virassa diakonian verkkoviestintä sekä päihde- ja kriminaalityö
ovat näitä alueita. Diakonian virka on tarkoituksenmukaista julistaa haettavaksi.
Rekrytointiprosessia varten esitetään perustettavaksi työryhmä, jonka tarkoituksena on
huolehtia rekrytointiin liittyvistä yksityiskohdista ja valmistella kirkkoneuvostolle
esitys diakonian virkaan valittavasta henkilöstä. Työryhmään esitetään valittavaksi
johtava diakonian viranhaltija Tero Konttinen, diakoni Tuula Moström,
kirkkovaltuutetut Liisa Äikäs ja Päivi Tapaninen sekä kirkkoneuvoston keskuudestaan
valitsema edustaja.
Työryhmä antaa lausuntonsa kirkkoneuvostolle 1.10. kirkkoneuvoston kokoukseen
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää diakoni Ida Anne-Marie Tuiskulle eron Nurmijärven
seurakunnan diakonian virasta.
Edelleen kirkkoneuvosto päättää julistaa diakonian viran julkisesti haettavaksi.
Virantäyttöprosessia varten kirkkoneuvosto päättää nimetä työryhmän valmistelemaan
rekrytointiprosessia. Tähän työryhmään nimetään johtava diakonian viranhaltija Tero
Konttinen, diakoni Tuula Moström, kirkkovaltuutetut Liisa Äikäs ja Päivi Tapaninen
sekä kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsema edustaja.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin seuraavalla muutoksella.
Rekrytointityöryhmään nimettiin johtava diakonian viranhaltija Tero Konttinen,
diakoni Tuula Moström, kirkkovaltuutettu Liisa Äikäs, julistus- ja palvelutyön
johtokunnan pj. Seppo Ahonen sekä kirkkoneuvoston edustajaksi Markku Jalava.
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KN § 101 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
KL 10 luvun 6 §:n 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 hallinto-oikeuden
ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa
ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
Kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön, tulee ennen sitä
tutkia niiden laillisuus. Tämän kirkkoneuvosto tekee läpikäymällä valtuuston
pöytäkirjat.
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuustolla oli kokous 10.6.2013. Kokouksen
pöytäkirja on liitteenä (LIITE 2).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää käydä läpi kirkkovaltuuston pöytäkirjan 2/2013 (LIITE 2)
sekä todeta päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 2, kirkkovaltuuston pöytäkirja 2/2013.
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KN § 102 Määräalan myynti
-----------------------------------------------------------------------------------Kiinteistöpalvelun johtokunta 4.6.2013 (Kokous 4/2013, § 54)
Määräalan lunastaminen Lumpperintie 5
Nurmijärven seurakunnan omistamasta kiinteistöstä Pappila R:nro 543-402-20-95
halutaan ostaa n. 200 m²:n kokoinen alue.
”Haluamme lunastaa oheiseen karttaan merkityn, voimassa olevan asemakaavan
mukaan tonttiimme (rekisterinumero 543-402-9-67 Arila) kuuluvan alueen, joka
sijaitsee tonttimme eteläpuolella. Ilmeisesti tämä noin 200 m² kokoinen alue on osa
Pappila-nimistä kiinteistöä (543-402-20-95).
Toivomme, että alueen hinta pysyy kohtuullisena, sillä se ei vaikuta tonttimme
rakennusoikeuteen, joka voimassa olevassa asemakaavassa on tonttikohtainen
250m² /tontti.
Lisäksi toivomme, että käsittelyn pituudesta huolimatta saamme luvan istuttaa ko.
alueelle kuusiaidan jo tänä keväänä, sillä naapuritontille on viimeiseen vuoden
kuluessa rakennettu kaksi suurta paritaloa. Aidan paras istutusaika on kevät.”
Samalta alueelta on myyty viereisten tonttien omistajille pari pientä määräalaa 50
euron neliöhintaan.
Liitteenä karttakuva alueesta.
Kiinteistöpäällikön esitys: Myydään n. 200 m²:n määräala Pappila 20:95 50,00
euron neliöhintaan.
Päätös:
Esityksen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------Määräalan myynti liittyy samaan kokonaisuuteen kirkkovaltuuston päätösten KV
4/2012, § 44 ja KV 2/2013, § 25 kanssa. Aiemmin on myyty kaksi neljästä tilan
määräalasta. Kyseessä on Nurmijärven kirkonkylän keskustassa Helsingintien varrella
sijaitsevat kolme omakotitonttia. Näiden tonttien ja Helsingintien välissä on alue, joka
on seurakunnan omistuksessa. Seurakunta on myynyt määräalan yhdelle tontin
omistajalle, joka halusi ostaa maa-alueen oman tonttinsa kohdalta.
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Nurmijärven seurakunta on pyytänyt kahdelta kiinteistövälittäjältä hinta-arviot
Helsingintien varrella olevan maa-alueen hinnasta. Maa-alueen koko on jokaisen
tontin kohdalla noin 200-300 m². Kiinteistömaailma Probitas Oy:n hinta-arvio tälle
alueelle on noin 40 euroa/m². OP-Kiinteistökeskuksen hinta-arvio on noin 63,50
euroa/m².
Nurmijärven seurakunta on jo aiemmin lähestynyt tonttien omistajia ja kertonut
mahdollisuudesta ostaa maa-alue oman tonttinsa kohdalta. Kiinteistöpalvelun
johtokunta päätti kiinteistöpäällikön esityksestä, että Nurmijärven seurakunta myy
kyseisen määräalan hintaan 50 euroa/m² ostotarjouksen tehneen tontin omistajalle.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myydä 200 m² suuruisen määräalan Seppo Erikssonille ja Marja Mikkolalle
Nurmijärven kunnan kirkonkylässä sijaitsevasta korttelista 335, Pappila
-nimisestä tilasta Rn:o 20:95 (Lumpperintie 7, 01900 Nurmijärvi), hintaan
50€/m².
2. alistaa tekemänsä päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 3, kartta.
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KN § 103 Kolehtisuunnitelma loka-marraskuulle 2013
Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu kirkkohallituksen vuodelle 2013 määräämät ja
tiettyyn ajankohtaan sitomat kirkkokolehdit. Lisäksi suunnitelmassa on otettu
huomioon Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät kolehtikohteet sekä
seurakuntaan tulleet kolehtianomukset.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa kolehtisuunnitelman loka-marraskuulle 2013
(LIITE 4).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 4, kolehtisuunnitelma loka-marraskuulle 2013.
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KN § 104 Talousarvion toteutuminen 30.6.2013
Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle,
kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille koko seurakunnan ja tehtäväalueiden
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja
menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle.
Myös talousarviovuoden aikana raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisesta ja taloudesta.
Toteutumaprosentit antavat tiedon toimintatuottojen ja –kulujen toteutumisesta
toteutuneelta ajalta, mutta myös suuntaa antavan tiedon koko toteutumakaudelta.
Liitteenä tuloslaskelma (ulk.) 30.06.2013, sekä verotulojen kertymäraportti
26.7.2013.
Puolen vuoden toteutuma tuloslaskelmassa toimintatuottojen osalta on 54,5 % ja
toimintakulujen osalta 50,2 %, jolloin toimintakatteen toteutumaksi muodostuu 49,8
%. Luvut osoittavat, että ollaan ajankohtaan nähden menty budjetin mukaisesti.
Kirkollisverotuloja on kertynyt 4.683.379 euroa, joka on budjetoidusta 56,7 %. Luku
ei anna oikeaa kuvaa koko vuotta ajatellen, koska marraskuussa ei tule verotuloja
maksuunpanotilityksen johdosta. Kertymä on edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan nähden n. 1,18 % vähemmän. Liitteenä olevasta heinäkuun tilityksestä
nähdään, että tilanne on hivenen parantunut. Vähennys ed. vuoteen on vielä 1,03 %.
Ero edelliseen vuoteen on parantunut kuukausi kuukaudelta, mutta budjetoituun
nähden (kasvua n. 2,5%) arviota ei saavuteta.
Osuus yhteisöveron tuottokertymästä on 335.004 euroa. Se on 58,6 % budjetoidusta ja
n. 5,6 % enempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Yhteisöverojen osalta
budjetoitu määrä saavutettaneen. Investoinnit ovat käynnistyneet ja edenneet pääosin
suunnitelman mukaisesti.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä talouden raportin tiedoksi ja todeta, että tämän hetken
toteutumalukemat eivät anna aihetta välittömiin erityistoimenpiteisiin
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 5, verotulot + tuloslaskelma.
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KN § 105 Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014
Kirkkolain 15:2 mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan ja kirkon
tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista
säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai
yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden
tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisen
tuloveroprosentin suuruus.
Kuluvana vuonna kokonaistuotanto laskee 0,4 %. Käänne loivaan kasvuun tapahtuu
vuoden toisella puoliskolla. Vuoden 2014 kasvuksi ennustetaan 1,2 % ja vuoden 2015
kasvu jää myös alle kahden prosentin. Ennusteeseen sisältyvät riskit ovat negatiiviset
ja liittyvät pääsääntöisesti euroalueen taloudelliseen tilanteeseen. Myös
maailmankaupan kasvu on hidasta ja se pysyy ennusteperiodin ajan selkeästi alle
pitkän aikavälin keskiarvon. Teollisuustuotannon lasku jatkuu tänä vuonna toista
vuotta peräkkäin ja tuotannon taso jää noin 4,5 % viime vuotta pienemmäksi.
Kokonaistuotanto ei saavuta vuoden 2015 loppuun mennessä vuoden 2008 tasoa.
Yksityisen kulutuksen kasvuedellytyksiä heikentää kuluttajien kokeman epävarmuuden
lisääntyminen ja kotitalouksien reaalitulojen kehityksen jatkuminen vaatimattomana
lähitulevaisuudessa. Työllisyyskehitys on keskeisessä asemassa niin kuluttajien
odotusten kuin tulonmuodostuksenkin kannalta. Kuluvana vuonna työllisten
määrä vähenee 0,7 % ja työttömyysaste kohoaa 8,3 %:iin. Työllisyyden kasvunäkymät
ovat vielä ensi vuonna vaimeahkot, sillä työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat
heikentävät talouskasvun työllistävyyttä. Valtiontalouden arvioidaan olevan ensi
vuonna 6 mrd.euroa alijäämäinen kansantalouden tilinpidon käsittein, mikä on 3 %
suhteessa kokonaistuotantoon. Valtion velka jatkaa kasvuaan eikä velkasuhde taitu
ennustejaksolla.
Tiivistelmä VM:n Suhdannekatsauksesta 1/2013

Nurmijärven kunnan väestösuunnitteen 2013-2022 mukaan Nurmijärven väkiluku
tulisi kasvamaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 0,9-1,7 %. Kunnan verotulojen
kasvuarvio tälle vuodelle on noin 5 % ja vuodelle 2014 noin 4,6 %. Suomen
Kuntaliitto on arvioinut kuntien verotulojen kasvuksi vuodelle 2014 noin 4,3 %.
Seurakuntien verotulokertymät ovat noin 1,5-2 % kuntien kertymiä alhaisemmat.
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Seurakuntien yhteisöveron jako-osuus tänä vuonna on 2,35 % ja sitä esitetään
korotettavaksi 0,4 %:lla vuosiksi 2014-2015. Yhteisöveron määrän ei arvioida
juurikaan kasvavan ensi vuonna.
Seurakuntamme kirkollisverotulojen kasvuksi vuonna 2014 arvioidaan 1,5 %. Kun
huomioidaan veroprosentin lasku 1,5 prosentista 1,45 prosenttiin, niin
kirkollisverotulot laskevat tilinpäätökseen 2012 verrattuna noin 143.000 euroa (n. 1,7
%) ja kuluvan vuoden 2013 budjetoituun verrattuna 365.000 euroa (n. 4,1 %).
Ratkaisevaa on miten tämän vuoden kirkollisverotuotto toteutuu budjetoituun nähden,
kun arvioidaan vuoden 2014 kertymää.
Verotulojen lasku on huomioitu tulevan vuoden kehystä laadittaessa ja nimenomaan
henkilöstömenojen osalla on tehty sopeuttamistoimia hyväksytyn
henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Siirtyminen Kirkonpalvelukeskuksen asiakkaaksi
1.9.2013 lukien vähentää resurssitarvetta tulevaisuudessa
seurakuntatoimistopalveluissa ja samalla se auttaa meitä talouden sopeuttamisessa ja
valmistautumisessa tuleviin seurakuntarakenneratkaisuihin.
Vuoden 2014 investointisuunnitelmassa on investointeihin varattu noin 1,3 miljoonaa
euroa. Investointien määrä on viime vuosina ollut merkittävä ja hankkeita riittää
lähivuosillekin. Verotulojen supistuttua, on syytä tarkoin harkita mitä investoidaan ja
miten investoinnit tullaan rahoittamaan.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2014
kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,45.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 106 Hankintaoikaisuvaatimus Nurmijärven seurakunnan puhelu- ja
tietoliikennepalveluiden toimittajan valinnasta
Nurmijärven seurakunta on kilpailuttanut puhepalvelu- sekä tietoliikenneyhteydet.
Nykyiset sopimukset ovat päättymässä ja uuden sopimuskauden kilpailuttaminen oli
ajankohtaista. Hankinnan tavoitteena oli saavuttaa nykyaikainen, laadukas ja
kustannustehokas ratkaisu. Hankinta toteutettiin yhteishankintana Vantaan
seurakuntayhtymän kanssa.
Kilpailutuksen perusteella Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvosto päätti
kokouksessaan 18.6.2013 (KN 5/2013, § 93) valita puhepalvelu- sekä
tietoliikenneyhteyksien toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
jättäneen DNA Oy:n.
Kilpailutuksessa tarjouksen jättänyt Elisa Oyj teki 28.6.2013 Nurmijärven
seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksestä 18.6.2013 (KN 5/2013, § 93)
hankintaoikaisuvaatimuksen (LIITE 6), jossa se vaatii, että kirkkoneuvoston tulee
hylätä DNA:n tarjous ja valita toimittajaksi kilpailutuksessa toiseksi tullut Elisa Oyj.
Tarjousten vertailussa käytettiin konsulttina Learnpoint Oy:tä. Siltä on pyydetty
lausuntoa siitä, missä määrin se on tarjousvertailua tehdessään kiinnittänyt huomiota
DNA Oy:n tarjouksen yleisiä sopimusehtoja koskeviin liitteisiin 42 ja 43, miten se on
arvioinut em. liitteiden vaikutuksen tarjousvertailussa ja mikä on yleisten
sopimusehtojen merkitys yleensä.
Learnpointin vastauksen mukaan ei ollut tarpeellista kiinnittää ko. liitteisiin mitään
huomiota, koska ne ovat yleisiä sopimusehtoja, eikä niiden tarjoukseen liittämistä ole
kielletty. Kaikki sovellettavat sopimus-, hinnoittelu, ym. asiat oli kirjattu
tarjouspyyntöön sekä liitteisiin ja DNA oli sitoutunut kaikkiin asetettuihin ehtoihin
ilman mitään rajoituksia. Ko. liitteet eivät vaikuttaneet mitenkään tarjousvertailuun.
Ne eivät tulkintajärjestyksessä aja tarjouspyynnön ehtojen yli missään tilanteessa.
Merkitys on hyvin marginaalinen. Sopimuksen tulkintajärjestys tulee olemaan joka
tapauksessa seuraava:
"Sopijapuolten ollessa erimielisiä sopimuksen tai sen yksittäisen ehdon sisällöstä,
ensisijaisena tulkintamateriaalina käytetään tarjouspyyntöä liitteineen ja toissijaisesti
tarjoajan tarjousta liitteineen, sen jälkeen tarjoajan kanssa tehtävää sopimusta
liitteineen ja sen jälkeen soveltuvin osin julkisen hallinnon IT-sopimusehtoja
(JIT2007)." Tarjoaja siis voi liittää yleiset sopimusehdot oman sopimuksensa
liitteeksi, ei sitä ole kielletty. Mutta edelleen tarjouspyyntö ehtoineen on määräävä.
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Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisu on hallintomenettelyä. Se on rinnakkainen oikeussuojakeino
markkinaoikeusmenettelylle. Määräaika hankintaoikaisun tekemiseen ja valituksen
tekemiseen markkinaoikeuteen on 14 päivää ja molemmat määräajat kuluvat
samanaikaisesti. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikön on ilmoitettava
hankintaoikaisun vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee.
Muille tarjouksen tehneille on ilmoitettu hankintaoikaisun vireilletulosta 1.7.2013
päivätyllä kirjeellä.
Hankintaoikaisuun annetusta päätöksestä ei voi valittaa.
Hankintayksikkö voi korjata hankintamenettelyään, jos päätös perustuu lain
soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Hankintayksikön tulee korjata
hankintaoikaisulla nimenomaan lain soveltamisessa tapahtunut virhe.
Elisa Oyj ei ole valittanut markkinaoikeuteen.
DNA Oyj:n tarjouksessa on vastattu kohtaan”Sopimusaika ja sopimusehdot”
seuraavasti:
”Sopimusaika ja -ehdot ovat tarjouspyynnön mukaisesti."
Tarjouspyyntöasiakirjoissa sopimusaika ja sopimusehdot ovat määritelty seuraavasti:
”Sopimus tullaan tekemään kolmen (3) vuoden sopimusajalle. Pääsopimuskauden
jälkeen sopimuksen tulee jatkua samoilla hinnoilla toistaiseksi voimassaolevina 3kk
irtisanomisajalla. Palveluista laaditaan erillinen sopimus valituksi tulleen toimittajan
kanssa tämän tarjouspyynnön sekä toimittajan tarjouksen mukaan. Tarjoaja sitoutuu
tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin.
Sopijapuolten ollessa erimielisiä sopimuksen tai sen yksittäisen ehdon sisällöstä,
ensisijaisena tulkintamateriaalina käytetään tarjouspyyntöä liitteineen ja toissijaisesti
tarjoajan tarjousta liitteineen, sen jälkeen tarjoajan kanssa tehtävää sopimusta
liitteineen ja sen jälkeen soveltuvin osin julkisen hallinnon IT-sopimusehtoja
(JIT2007).”
Koska oikaisuvaatimuksen perusteella mahdollisesti tehtävä uusi päätös saattaa olla
DNA:lle epäedullinen, on DNA Oyj lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 8.7.2013
päivätyn lausunnon (LIITE 7).

14/22

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 6/2013
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hylätä Elisa Oyj:n hankintaoikaisuvaatimuksen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 6, Elisa OYj:n hankintaoikaisuvaatimus
LIITE 7, DNA Oyj:n lausunto 8.7.2013
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KN § 107 Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle
seurakuntapuutarhurin irtisanomiseen liittyvässä valitusasiassa
Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvostolta
lausuntoa seurakuntapuutarhurin irtisanomiseen liittyvässä valitusasiassa
diaarinumero 1230/3/13. Seurakunta anoi lisäaikaa lausunnon antamiseen ja sitä
myönnettiin 6.9.2013 saakka.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteenä (LIITE 8)
olevan lausunnon seurakuntapuutarhurin irtisanomista koskevassa valitusasiassa.
Päästös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 8, Nurmijärven seurakunnan lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle
valitusasiassa Diaarinumero 1230/3/13.
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KN § 108 Mennään messuun 2013 - jumalanpalveluskysely
Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 21.5.2013 (KN
4/2013) Mennään messuun - jumalanpalveluskyselyn 2013 tuloksia. Samalla
kirkkoneuvosto päätti merkitä laaditun Mennään messuun kyselyn tiedoksi ja
lähetti sen johtokuntien, viestintätoimikunnan sekä kirkkopiirien neuvottelukuntien
käsiteltäväksi ja toimenpide-ehdotuksia varten. Kirkkoneuvosto päätti, että
toimenpide-ehdotusten tulee olla kirkkoneuvoston käytettävissä 30.11.2013 mennessä.
Lisäksi kirkkoneuvosto painotti työntekijöiden aktiivista roolia luottamushenkilöiden
tukemisessa jumalanpalveluselämän kehittämisessä. Samassa yhteydessä
kirkkoneuvosto esitti toiveen, että Mennään messuun -kyselystä tehtäisiin
helppolukuinen tiivistelmä jatkotyöskentelyn tueksi. Tiivistelmä on tämän pykälän
liitteenä (LIITE 9).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä liitteenä (LIITE 9) olevan Mennään messuun jumalanpalveluskyselyn tiivistelmän tiedoksi.
Päästös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 9, Mennään messuun - jumalanpalveluskyselyn tiivistelmä.
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KN § 109 Luottamushenkilön vaalikelpoisuuden muutos ja siitä
aiheutuvat toimenpiteet
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsen Seppo Laakso on menettänyt
vaalikelpoisuutensa muutettuaan seurakunnan alueelta pois (KJ 7 luku, 2 §, 1 mom.).
Seurakuntavaalien tuloksen perusteella Seppo Laakson tilalle kirkkovaltuuston
Seurakunnan puolesta -ryhmän ensimmäiseksi varajäseneksi nousee Ulla Sillanpää.
Laakso on myös perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan puheenjohtaja.
Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan toimintasäännön mukaan
kirkkoneuvosto nimeää toimikunnalle puheenjohtajan. Toimintasäännön mukaan
toimikunnan jäsenten tulee omata perheneuvontatyötä hyödyttävää asiantuntemusta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Seppo Laakson
luottamustoimet lakanneeksi; sekä merkitsee tiedoksi, että
Laakson tilalle kirkkovaltuuston varajäseneksi nousee Ulla Sillanpää.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää valita perheasiain neuvottelukeskuksen toimikuntaan
uuden puheenjohtajan.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto päätti valita perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan uudeksi
puheenjohtajaksi Pirjo Turtian. Hänen tilalleen toimikunnan jäseneksi valittiin Jyrki
Lausvaara. Jyrki Lausvaaran tilalla kirkkoneuvoston edustajaksi toimikuntaan
nimettiin Ina Kuula.
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KN § 110 Nurmijärven kirkonkylän hautausmaan itäisen laajennusalueen
hautausmaakaavan muutos
Hautausmaan osaston 6. voimassaoleva kaava ja käyttösuunnitelma on hyväksytty
valtuustossa 30.5.1988 ja vahvistettu tuomiokapitulissa 26.8.1988.
Hautausmaalla vapaiden hautapaikkojen määrä on laskenut kriittisen matalalle tasolle.
Hautausmaan kaavoitusta tiivistämällä hautausmaan hautapaikkojen määrää on
mahdollista nostaa noin 1200 kerroshautaukseen soveltuvalla hautapaikalla.
Muutoksen myötä vapaiden hautapaikkojen määrä riittää useiden lähivuosien
tarpeisiin. Kaavan ja käyttösuunnitelman päivityksellä yhtenäistetään hautausmaan
käytön periaatteita vastaamaan lähiseurakuntien tilannetta. Käyttösuunnitelman
muutoksella seurakunta pystyy puuttumaan hautamuistomerkkien ohjaukseen aiempaa
paremmin.
Kaavan mukaisten hautapaikkojen tulouttava vaikutus vuoden 2013 hinnaston
mukaisesti on 937.290,00 euroa. Kaavamuutoksen aiheuttamat muutostyöt
hautausmaalla tehdään pääasiassa puisto- ja hautaustoimen resurssein.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkonkylän itäisen laajennusalueen
hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman muutoksen. Edelleen
kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautausmaakaavan
ja käyttösuunnitelman muutoksen ja niiden lähettämisen Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 10, Nurmijärven kirkonkylän hautausmaan itäisen laajennusalueen
käyttösuunnitelma + kartta.
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KN § 111 Puisto- ja hautatoimen henkilökunnan tutustumis- ja
opintomatka
Puisto- ja hautatoimen henkilökunta on suunnitellut tutustumis- ja opintomatkaa
hautaustoimialan näyttelyyn 21.-23.11.2013 liitteenä olevan matkaohjelman
mukaisesti (LIITE 11).
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä puisto- ja hautatoimen henkilökunnan tutustumis- ja
opintomatkan liitteenä olevan matkaohjelman (LIITE 11) mukaisesti osana
henkilöstön kehittämissuunnitelmaa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 11, matkaohjelma.
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KN § 112 Ilmoitusasioita
1. Kirkkoneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2013 (LIITE 12).
2. Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 22.8.2013
(LIITE 13).
3. Strategiantyöskentelyn tilanne.
4. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ti 1.10.2013 klo 16.30.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 12, Kirkkoneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2013.
LIITE 13, Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.

21/22

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 6/2013

03.09.2013

KN § 113 Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 4.9.–4.10.2013 ma – to klo 9-16, pe klo 9-14.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Ina Kuula
pöytäkirjan tarkastaja

Jyrki Lausvaara
pöytäkirjan tarkastaja
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