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§ 148

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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 lähetetty sähköpostilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 9:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne-Mari Thomassen ja Liisa Sarkala.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti sillä muutoksella, että kirkkoneuvosto
yksimielisesti hyväksyi lisäasian koskien Mirja Lindellin työajanmuutosta.
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§ 149

Talousarvion toteuma 1.1.-31.10.2017

Diaarinumero

DKAN/18/02.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen talousarvion 2017 toteuman ajalla 1.1.31.10.2017 ja saattaa toteuman kirkkovaltuuston tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 150

Kiinteistötoimen lisämäärärahaesitys vuoden 2017 talousarvioon

Diaarinumero

DKAN/18/02.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kiinteistötoimen pääluokan kuluja on vuoden 2017 aikana kertynyt ennakoitua
enemmän. Taustalla on erityisesti henkilöstökulut sekä Leiri- ja
tapahtumakeskus Pyysalon laittoman kaatopaikan puhdistustyöt.
Juhlavuoden tapahtumat ovat lisänneet tukipalveluiden, erityisesti
ruokapalveluiden sekä suntiotyön tarvetta normaalista. Lisäksi haasteensa
työvoiman riittävyydelle ovat aiheuttaneet pitkäaikaiset poissaolot, mitkä ovat
lisäksi aiheuttaneet jonkin verran tuplapalkkausta. Kaikkiaan henkilöstökulut
ovat ylittymässä runsaan 20 000 euroa, joista erillislisien (ylityöt, iltalisät)
osuus on tässä vaiheessa vuotta n. 17 000 euroa.
Toinen merkittävä määrärahaylitys aiheutui Pyysalossa ennen seurakunnan
omistajuutta perustetun laittoman kaatopaikan siivoustyöstä. Kaiken kaikkiaan
kaatopaikan tyhjennys sekä maaperän puhdistustyö maksoi seurakunnalle
noin 25 000 euroa.

Ehdotus

Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistötoimen pääluokalle 40 000 euron
lisämäärärahan ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 151

Investointiosan 2017 muutos

Diaarinumero

DKAN/18/02.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunnan investointiosa 2017 toteutuu lopulta hieman
erilaisena kuin mitä vuoden 2017 talousarvion yhteydessä arvioitiin.
Suoraman leikkialueen uusimista ei tulla toteuttamaan vielä vuoden 2017
aikana. Myöskään Kirkonkylän, Ruutanan ja Vatialan jätehuollon uudistamiset
siirtyvät vuodelle 2018. Koy Myllypohjan ja Koy Harjunsolan putkiremontti
tullaan taas suorittamaan rahoitusvastikkeiden muodossa tulevina vuosina.
Yhteensä investointiosan jää näiden muutosten myötä toteutumatta 146 000
euroa. Muutosten jälkeen investointikulut jäävät 267 000 euroon.
Muut investointiosan vuodelle 2017 suunnitellut hankkeet ovat toteutumassa
ja ovat toteutumassa varatun määrärahan puitteissa, lukuun ottamatta
Kangasalan kirkon katon tervaushanketta, mikä ylittyi arvioidusta 18 080,29
euroa. Ylityksen taustalla oli joidenkin kirkon katon osien korjaustarve ennen
tervausta. Muiden hankkeiden alittuminen vastaavalla summalla on vielä
epävarmaa. Siksi kirkon katon tervaushankkeelle tulee hyväksyä korjattu
hankemääräraha.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2017 investointiosan
hyväksymistä seuraavin muutoksin:
1. Koy Myllypohjan putkiremontti 80 000 euroa poistetaan
2. Koy Harjunsola II:n putkiremontti 30 000 poistetaan
3. Ruutanan ja Vatialan jätehuollon uudistamiset, 11 000 euroa, siirretään
suunnitelmavuodelle 2018
4. Suoraman leikkialueen uusiminen, 15 000 euroa, siirretään
suunnitelmavuodelle 2018.
5. Kangasalan kirkon katon tervaushankkeen ylitys 18 080,29
hyväksytään.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 152

Kangasalan kirkon valaistus- ja AV-tekniikan uudistus

Diaarinumero

DKAN/6/03.03.03/2017

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Kangasalan seurakunnan strategian keskeinen osa on
jumalanpalveluselämän kehittäminen. Yhtenä osana tätä uudistustyötä on
nykyaikaisen ja helppokäyttöisen esitystekniikan hankkiminen ja asentaminen
Kangasalan kirkkoon. Kirkon AV-tekniikan ja esitysvalaistuksen uudistamisen
tavoite on mahdollistaa helppokäyttöinen kuva-, video- ja äänimateriaalin
esittäminen seurakuntalaisille ilman mittavia etukäteisvalmisteluja.
Uudistettavan tekniikan avulla voidaan näyttää alttarialueen ja mm.
urkuparven tapahtumia valkokankaalla koko kirkkosaliin sekä tallentaa ja
välittää kirkon tapahtumia myös internetin välityksellä.
Kirkon esitysvalaistuksen ja AV- tekniikan uusimiseen liittyvät tekniset
suunnitelmat sekä työn toteutuksen kustannusarvio on teetetty Paiste
Productions OY:lla. Suunnitelman mukaisen esitysvalaistuksen toteuttamisen
kustannukset ovat 18.600,00 euroa ja AV- tekniikan toteuttamisen osalta
kustannukset ovat 86.800,00 euroa. Uudistustyön kokonaishinta on
105.400,00 euroa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että hyväksyy Paiste
Productions Oy:n tekemät suunnitelmat Kangasalan kirkon esitysvalaistuksen
ja AV-tekniikan uusimiseksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 153

Mirja Lindell työajan muutos 1.1.2018 lukien

Diaarinumero

DKAN/50/01.02.00/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Mirja Lindell on anonut viikkotyöaikansa lyhentämistä 38 tunnista 45
minuutista 32 tuntiin viikossa 1.1.2018 lukien.

Esitys

Kirkkoneuvosto määrittää Mirja Lindellin viikkotyöajaksi 1.1.2018 lukien 32
tuntia.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Mirja Lindell, henkilöstöhallinto
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§ 154

Vapaaehtoiskoordinaattorin viran täyttäminen

Diaarinumero

DKAN/20/01.01.01/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkovaltuusto perusti 15.11.2017 kokouksessaan
vapaaehtoiskoordinaattorin viran (503) 1.5.2018 lukien.
Viran tehtävät jakautuvat 60% vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja
järjestämiseen sekä 40% kahvila Seurahuoneen toiminnan organisointiin ja
kehittämiseen.
Viran kelpoisuusehdoksi määritellään soveltuva ammattikorkeakoulu tasoinen
tutkinto, virassa on kuuden kuukauden koeaika ja virassa noudatetaan Kirvestes:n hengellisen työn työajattomien työaikamääräyksiä.

Esitys

Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on laatia hakuilmoitus,
haastatella riittävä määrä hakijoita ja tehdä kirkkoneuvostolle esitys virkaan
valittavasta henkilöstä.
Viranhaltijoista työryhmään esitetään kirkkoherraa ja henkilöstöpäällikköä.
Kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan kaksi työryhmän jäsentä. Lisäksi
kirkkoneuvosto valtuuttaa Yhteyden johtokunnan nimeämään edustajansa
työryhmään.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti valita työryhmään 3 kirkkoneuvoston jäsentä. Torsti
Tulenheimon esityksestä valittiin Sirkka Tuhola, Markku Tiilikaisen esityksestä
Sakari Vanhanen ja Aimo Salon esityksestä Anne-Mari Thomassen.
Lisäksi työryhmään kuuluu kirkkoherra ja henkilöstöpäällikkö sekä yhteyden
johtokunnan nimeämä edustaja.

Toimeenpano

Valintaryhmän jäsenet

Pöytäkirja
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§ 155

Vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma

Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto

Vuoden 2018 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu
kirkkoneuvoston 8.8.2017(§ 97) antaman talousarviokehyksen pohjalta.
Ohjeena työaloille oli tänäkin vuonna 0 -% kasvu. Johtokunnat pysyivät
annetussa raamissa kiitettävästi.
Varsinaiset palkat ja palkkiot laskevat koko seurakunnan tasolla jonkin verran
työnantajan eläkemaksun alenemisen myötä. Johtokuntien esityksissä näkyy
myös muuta muutosta henkilöstökuluissa uusien henkilöstöjärjestelyiden
myötä:
Yhteyden
johtokunta
esittää
vapaaehtoiskoordinaattorin
vakinaistamista sekä toista kesäpappia. Kasvun johtokunta esittää yhden
lastenohjaajan tehtävän muuttamista perhetyönohjaajan viraksi. Palvelun
johtokunnassa
tapahtuu
henkilöstömuutosta
yhden
diakonian
palvelussuhteen vähenemisen myötä kuitenkin niin, että aiemmin osaaikaisen diakonin palvelussuhde kokoaikaistetaan.
Tukipalveluiden talousarvioesitys sekä talousarvio kokonaisuudessaan on
määrä
käsitellä
kirkkoneuvoston
toisessa
talousarviokäsittelyssä
marraskuussa.
Esitys

Kirkkoneuvosto aloittaa talousarvion 2018 käsittelyn tutustumalla pääluokan
2 Seurakuntatyön talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksiin.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tiedoksi johtokunnat

KN 21.11.2017
Vuoden 2018 talousarvioesitys on laadittu pitkälti talousarviokehyksen
mukaisesti. Talousarviokehyksen päälle on kuitenkin jouduttu lisäämään
yleiskorotusvaraus palkkoihin sekä joitain kertaluontoisia kuluja.
Henkilöstökustannukset pysyvät varsinaisten palkkojen osalta vuoden 2017
talousarvion tasolla. Henkilöstösivukuluissa tulee eläkemaksun alenemisen
myötä noin 90 000 euron säästö. Toisaalta taas kirkon eläkerahastomaksu
kasvoi 1 prosenttiyksikön verran ollen 5 % (n. 50 000 euroa) viimeisimmän
valmistuneen
verovuoren
(2016)
kirkollisveromäärästä.
Henkilöstömäärärahoissa on varauduttu 1 %:n yleiskorotukseen.
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Pääsääntöisesti toimintakulut pysyvät vuoden 2017 tasolla. Juhlavuoden
järjestämiseen varatun määrärahan poistuttua pientä kertaluonteista kasvua
tulee mm. Kangasalan kirkon urkujen huollosta ja kirkollisvaalien
järjestämistä. Lisäksi kameravalvontajärjestelmä tullaan hankkimaan kaikkiin
kirkkoihin sekä siunauskappeliin.
Investointien määrä ei yllä täysin poistojen tasolle, mutta vuoden 2018
investointiosassa varaudutaan moniin projekteihin mm. Kirkon esitystekniikan
uusimiseen sekä Ruutanan seurakuntakodin maalämpöön saattamiseen.
Lisäksi vuonna 2018 on määrä suunnitella Vatialan seurakuntakodin
tulevaisuutta sekä selvittää keskustan kehittämisen ja keskustan
kaavahankkeiden mahdollisia vaikutuksia seurakunnalle.
Investointituloja seurakunnalle kertyy Harjunsola I:n myynnistä. Kyseinen
kertaluontoinen tuotto nostaakin seurakunnan vuosikatteen lähes poistojen
tasolle. Vuosikate vuodelle 2018 on 359.530 euroa. Poistojen määrän
ennakoidaan olevan vuonna 2018 n. 387 000 euroa. Tilikauden tulos jääkin
noin 27 866 euroa tappiolliseksi.
Vuoden 2018 aikana toimintakuluja ja toimintaa tarkastellaan talouden
tasapainottamisen näkökulmasta. Vaikka Kangasalan seurakunnan talous on
edelleen vakaalla pohjalla, tulee käyttötalouden tasapainoon kiinnittää
erityistä huomiota. Tukipalveluita (hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi) sekä
johtokuntia (yhteys, kasvu ja palvelu) on kaikkia pyydetty tekemään harjoitus
siitä, miten 50 000 euron toimintakatteen pieneneminen vaikuttaisi
toimintaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan talousarvio
2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2020 hyväksymistä.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 156

Määräaikainen seurakuntapastori 1.1. - 31.8.2017

Diaarinumero

67/01.01.01/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakuntapastori Kari Mikkonen jää 1.1.2018 opintovapaalle, jolta hän palaa
31.5.2018. Seurakuntapastorin virkaan tulee kyseiselle ajalle valita sijainen.
Seurakuntaamme on muutamana menneenä vuonna palkattu 1-2
”kesäpappia”, joiden tehtävänä on helpottaa pappien kesäajan työtä. Kesä on
papeille vuoden raskain aika, sillä peruspapin työtä (jumalanpalveluksia ja
toimituksia yms.) tehdään kesäkuukausina varsin pienellä resurssilla. Suurin
osa papeista on joko vuosilomalla tai rippikoululeirillä.
Seurakunnan toiminnan kannalta on järkevää yhdistää em. kaksi tarvetta. On
sekä seurakunnan että työntekijän etu, että kevään ajaksi sijaiseksi tuleva
pappi voi jatkaa työtään myös kesäkuukausien ajan.

Esitys

Kangasalan seurakunta pyytää pastori Markku Mustajärvelle virkamääräystä
vs. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1.-31.5.2018 ja ylimääräisen
seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.6.-31.8.2018.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Tampereen tuomiokapituli, Markku Mustajärvi
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§ 157

Yhteistyötoimikunta 1.1.2018 - 31.12.2021

Diaarinumero

68/01.04.00/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat laatineet ohjeet 1.2.2017 voimaan tulleen
Kirkon yhteistoimintasopimuksen (KirVESTES, liite 11) nojalla
yhteistyötoimikunnan asettamisen ja työsuojeluvaltuutetun ja
varavaltuutettujen valintojen käytännön toteuttamista varten. Niitä sovelletaan
toimikautta 1.1.2018-31.12.2021 koskien.
Ohjeet koskevat työpaikkoja, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti
vähintään 10 työntekijää. Niissä on yhteistoimintasopimuksen mukaan oltava
edustuksellista yhteistoimintaa varten yhteistyötoimikunta sekä vähintään yksi
työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.
Jos paikallisesti niin sovitaan, eri henkilöstöryhmiä tai toiminnallisia
kokonaisuuksia varten voidaan valita omat työsuojeluvaltuutetut ja kullekin
heistä kaksi varavaltuutettua. Edellytyksenä on, että säännöllisesti
työskenteleviä työntekijöitä on vähintään 10/muodostettava henkilöstöryhmä
tai toiminnallinen kokonaisuus.
Yhteistyötoimikunta on asetettava, kun työnantajan palveluksessa
työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Sen jäsenmäärästä
sovitaan paikallisesti ottaen huomioon työpaikan laatu, laajuus ja muut
olosuhteet. Siinä voi olla enintään 12 jäsentä. Vähintään neljäsosan jäsenistä
tulee edustaa työnantajaa.
Työnantajan edustajana yhteistyötoimikunnassa toimii työsuojelupäällikkö.
Jos yhteistyötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, työnantajan
edustajana toimii työsuojelupäällikön lisäksi kirkkoherra ja tarpeen mukaan
kirkkoneuvoston määräämä muu esimiesasemassa oleva henkilö.
Työntekijöiden edustajina yhteistyötoimikunnassa toimivat
työsuojeluvaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Kangasalan seurakuntaan valitaan kaksi
työsuojeluvaltuutettua. Toinen työsuojeluvaltuutetuista edustaa työajattomia
työntekijöitä ja toinen työajallisia työntekijöitä.
Kirkkoneuvosto päättää, että Kangasalan seurakunnan
yhteistyötoimikunnassa on 1.1.2018 lukien seitsemän jäsentä, kolme
työnantajan edustajaa ja neljä työntekijöiden edustajaa.
Yhteistyötoimikunnassa työnantajan edustajina toimivat työsuojelupäällikkö
(henkilöstöpäällikkö), kirkkoherra ja talousjohtaja (palkka-asiamies).
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Työntekijöiden edustajina yhteistyötoimikunnassa ovat pääsopijajärjestöjen
pääluottamusmiehet (kaksi) sekä työsuojeluvaltuutetut (kaksi).
Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Yhteistyötoimikunnan jäsenet
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§ 158

Joulukuu 2017 ja Tammikuu 2018 kolehdit

Diaarinumero

DKAN/24/04.02.00/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan kirkoissa kerättäviä kolehteja
koskevan
kolehtisuunnitelman.
Kirkkoneuvosto
on
hyväksynyt
kolehtisuunnitelman 6.12.2017 saakka. Loppuvuotta ja tammikuuta 2018
koskeva kolehtisuunnitelma tulee hyväksyä tässä kokouksessa.
Loppuvuoden kolehdit kerätään seuraaviin kohteisiin: 10.12. Radio Deille
Kristillisen radiotyön tukemiseen., 17.12. Paikallisille veteraanijärjestöille,
24.12.
Ystävyysseurakunnassamme
Viron
Põltsamaalla
tehtävään
seurakuntatyöhön, 25.12. Ystävyysseurakunnassamme Tansanian Mwikassa
tehtävään seurakuntatyöhön, 26.12. Ystävyysseurakunnassamme Venäjän
Raivolassa
tehtävään
seurakuntatyöhön,
27.12.Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Kangasalan osaston työlle, 31.12.Oman seurakunnan
perhediakoniaan. 1.1. Kiinan raamattutyöhönSuomen Pipliaseuran kautta,
6.1. Evankelioimistyöhön Aasiassa Suomen Lähetysseuran kautta,
7.1.Aarrearkku –lasten leiritoiminnan tukemiseen Virossa Evankelinen
lähetysyhdistys-ELY ry:n kautta, 14.1.Päihde- ja kriminaalityöhön eri
järjestöille Kirkkohallituksen kautta, 21.1. Kristittyjen ykseyden edistämiseen
Suomen Ekumeenisen neuvoston kautta (18. ja 19.1. mahdolliset kolehdit
kerätään tähän kohteeseen), 28.1. Seurakuntaa synnyttävään ja vahvistavaan
työhön islamilaisilla alueilla Etu-Aasiassa ja Kaukasiassa Lähetysyhdistys
Kylväjät ry:n kautta.
Vehkajärven rukoushuonekunnan tilaisuuksissa kerätään kolehti
rukoushuonekunnan hyväksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Toimeenpano

taloussihteeri, suntiot, papit
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§ 159

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1. Veli-Matti Vepsäläinen on irtisanoutunut lastenohjaajan toimesta
31.12.2017 lukien. Ko. tehtävää hoitaa tällä hetkellä
oppisopimusopiskelija Iina Keskinen.
2. Kirkkovaltuuston 15.11.2017 perustamaan perhetyönohjaajan virkaan
on määräaikaisesti ajalle 1.1.2018 – 30.6.2018 palkattu Jenna
Naukkarinen. Määräaikaisuuden syy on keskeneräinen rekrytointi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
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§ 160

Kangasalan seurakunta- Kirkkoneuvosto - Muut asiat
Jyrki Jaakkola toi esiin kiitokset siitä, että Läntiselle hautausmaalle on
perustettu muistomerkki muualle haudattujen muistamiseksi. Lisäksi Jaakkola
esitti toiveen muualle haudattujen muistomerkin olemassaolon tiedottamisesta
seurakuntalaisille.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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§ 161

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 22:15.
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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

149,150,151,152,154,155,156,159,160

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

148, 153,157,158

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
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
Pöytäkirjan pykälät

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
148, 153,157,158

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).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
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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
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Eteläpuisto 2 C, 33100 Tampere
tampere.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

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen
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
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– 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 €

