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§ 144

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40.
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 keskiviikkona
5.12.2018.
Esitys

1. Todetaan läsnäolijat.
2. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

1. Läsnä olivat kaikki kirkkoneuvoston jäsenet sekä pöytäkirjan alussa
mainitut muut läsnäolijat. Läsnäolo-oikeutetuista poissa olivat Keskinen,
Sarkanen ja Viitala
2. Päätettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.

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. Vuorossa ovat Sakari Vanhanen ja
Juhani Yli-Hinkkala.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 5.12.2018 – 4.1.2019.

Päätös
Kokouksen työjärjestys

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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§ 145

Suoritusperusteinen palkanosa eli suorituslisä

Diaarinumero

68/01.04.00/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018-2020 on sovittu, että yleiseen
palkkausjärjestelmään kuuluva harkinnanvarainen palkanosa (Hava) poistuu
31.12.2019 ja sen tilalle tulee 1.1.2020 lukien euromääräinen
suoritusperusteinen palkanosa eli suorituslisä.
Suorituslisää ei ole tarkoitettu maksettavaksi kaikille viranhaltijoille ja
työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus ylittää odotusten
mukaisen hyvän suoritustason. Työnantaja on valmistellut suorituslisän
arviointiperusteet ja järjestelmän kirjallisen kuvauksen sekä
arviointilomakkeen (liitteenä).
Suorituslisäjärjestelmää tekemässä oli työryhmä. Työryhmässä oli
työnantajan edustajina kirkkoherra Jarva ja henkilöstöpäällikkö Lehtinen.
Työntekijöiden edustajina olivat molempien pääsopijajärjestöjen (Kirkon Alat,
Jussila ja Juko, Rantakallio) luottamusmiehet. Lisäksi kaikilla työntekijöillä oli
mahdollisuus kommentoida rakentuvaa järjestelmää.
Sovitussa suorituslisäjärjestelmässä arvioidaan kolmea kriteeriä:
• Työssä suoriutumista
• Yhteistyökykyä
• Kehityshakuisuutta.
Suoritustasoja on viisi:
• odotusten mukaisen hyvän suoritustason alittava suoritustaso
• odotusten mukainen hyvä suoritustaso (ns. perustaso)
• odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä suoritustaso
• odotusten mukaisen hyvän suoritustason selkeästi ylittävä
suoritustaso
• odotusten mukaisen hyvän suoritustason erinomaisesti ylittävä
suoritustaso
Suorituslisää saa kolmelta viimeksi mainitulta suoritustasolta. Kaikki kolme
arviointikriteeriä (työssä suortuminen, yhteistyökyky ja kehityshakuisuus) ovat
keskenään saman arvioisia. Kokonaisarvio muodostuu näiden kolmen
kriteerin keskiarvosta.
Arviointi muutetaan euromääräiseksi palkanosaksi yksikkömallin mukaisesti.
Tässä mallissa euromäärä nousee sen mukaan, kuinka hyväksi työntekijän
suoritus on arvioitu. Suorituslisää saa hyvän suorituksen ylittävästä
suorituksesta. Vaikka työntekijän suoritus arvioitaisiin hyvän suorituksen
alittavaksi, ei työntekijältä kuitenkaan vähennetä palkanosaa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy paikallisesti sovitun suorituslisäjärjestelmän
arviointiperusteet ja järjestelmän kirjallisen kuvauksen.

Liitteet

Suorituslisäjärjestelmän kuvaus ja arviointilomake

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 146

Sopimus moduulityöaikakokeilusta

Diaarinumero

DKAN/72/01.00.01/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018 - 2020 on sovittu
mahdollisuudesta sopia paikallisesti moduulityöaikakokeilusta.
Hengellisen työn viranhaltijaan ei sovelleta työaikaa. Hengellisen työn
viranhaltijalle annetaan kaksi vapaapäivää kalenteriviikossa. Päivittäisen ja
viikoittaisen työajan käsitettä ei näin ollen sovelleta hengellisen työn
viranhaltijoihin.
Tällainen työaikakäsite ja -käytäntö asettavat haasteita sekä johtamiselle,
mutta myös toiminta- ja työkulttuurille. Se tekee tehdystä työstä helposti
näkymätöntä, vaikeuttaa suunnitelmallisuutta sekä reagointia ja ennakointia
toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Moduulityöaikakokeilun tavoitteiksi virkaehtosopimuksessa on nimetty työn ja
vapaa-ajan selkeämpi erottaminen, työssä jaksaminen, työn tuloksellisuuden
parantaminen sekä selkeyttäminen, työmäärän tasapuolisuuden
varmistaminen eri viranhaltijoiden välillä, työn etukäteissuunnittelun
parantaminen sekä esimiehen ja viranhaltijan yhteistyön parantaminen.
Lisäksi paikallisesti tavoitellaan työntekijän työn ja työmäärän näkyväksi
tekemistä, esimiestyön parantamista ja työn jakamista sekä työn hallinnan
tunteen lisäämistä niin esimiehillä kuin työntekijöillä.
Sopimusosapuolet ovat tehneet paikallisen sopimuksen
moduulityöaikakokeiluun siirtymisestä Kangasalan seurakunnassa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tehdyn sopimuksen.

Liitteet

Paikallinen sopimus moduulityöaikakokeilusta

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 147

Työterveyshuollon toimijan valinta

Diaarinumero

74/01.04.02/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Osittain ei-julkinen (julkisuuslaki 6 §)
Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja
työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja – haittojen ehkäisemiseksi ja
torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden
suojelemiseksi ja edistämiseksi. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on
lakisääteistä, mutta niin halutessaan työnantaja voi järjestää myös muita
terveydenhuoltopalveluja.
Pihlajalinna on hoitanut Kangasalan seurakunnan työterveyshuollon vuodesta
2015 lukien. Nykyinen sopimus päättyy vuoden 2018 lopussa. Kangasalan
seurakunta on ostanut lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös laajan
sairaudenhoidon Pihlajalinnalta.
Hyvän, luottamukseen perustuvan yhteistyösuhteen rakentaminen on
pitkäaikainen prosessi ja vaatii molemmilta osapuolilta aitoa halua
kumppanuuteen. Työterveyshuollolta tällainen kumppanuus vaatii huolellista
tutustumista ja ymmärrystä työpaikan erityispiirteistä ja toimintavoista.
Työnantaja antaa työterveyshuollolle ikään kuin avoimen valtakirjan hoitaa
työntekijöitään työterveyshuollon toimijoiden parhaaksi katsomalla tavalla.
Terveydenhuollon tiukkojen salassapitovelvollisuuksien vuoksi työnantajalla ei
ole mahdollisuutta seurata tai puuttua yksittäisen työntekijän hoitoon.
Molempien osapuolten pitääkin ymmärtää ja sitoutua työterveysyhteistyön
tavoitteisiin ja raameihin.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistyösopimuksen työterveyshuoltopalveluiden
järjestämisestä Pihlajalinnassa vuosiksi 2019 - 2020.

Liitteet

sopimusluonnos, tarkennuslomake, hinnasto, hoitajapuhelin.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja

12/2018

7

11.12.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 148

Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston aukioloajat

Diaarinumero

DKAN/15/00.01.02/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat tällä hetkellä avoinna maanantaista
keskiviikkoon sekä perjantaisin kello 9 -14 ja torstaisin on niin sanottu
iltakanslia kello 10 -17.
Kirkkoherranvirastossa työskentelee kaksi toimistosihteeriä. Toinen
toimistosihteereistä tekee 80% työaikaa. Hänellä on neljä työpäivää viikossa,
vapaapäivän ollessa keskiviikkoisin. Taloustoimistossa työskentelee kaksi
työntekijää, kirjanpitäjä ja toimistosihteeri. Kirjanpitäjä työskentelee yhden
päivän viikossa, keskiviikkoisin, Oriveden seurakunnassa. Tästä johtuen
kirkkoherranvirastolla ja taloustoimistolla on keskiviikkoisin vain kaksi
työntekijää, yksi virastolla ja yksi taloustoimistolla.
Kipa vähensi jonkin verran taloustoimiston työtä. Tästä johtuen
kirkkoherranviraston toimistonhoitajan eläköityessä uusia työntekijöitä ei
palkattu, vaan siirrettiin yksi toimistosihteeri kokonaisuudessaan
kirkkoherranviraston tehtäviin. Tässä tilanteessa kirkkoherranviraston ja
taloustoimiston työntekijä resurssi väheni yhden henkilötyövuoden verran.
Kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon ei ole palkattu kesäksi sijaisia.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat kesäaikoina olleet suljettuna
keskiviikkoisin ja perjantaisin.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat suljettuina keskiviikkoisin.
Kesäaikaan (1.6. – 31.8.) kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat suljettuina
keskiviikon lisäksi myös perjantaisin.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra ja henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 149

Oppisopimuskoulutus Simola

Diaarinumero

DKAN/64/01.01.01/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kangasalan seurakunnassa on ollut useita vuosia lapsi- ja perhetyön
perustutkintoa suorittavia oppisopimusopiskelijoita. Tällä hetkellä lapsi- ja
perhetyöntutkintoa suorittaa Iina Keskinen, jonka pitäisi valmistua joulukuussa
2018.
Oppisopimusopiskelijat sekä vaativat organisaatiolta, että tuovat siihen paljon.
Oppisopimusopiskelija on jonkin verran poissa opintojensa vuoksi ja
oppisopimus opiskelu vaatii vakituiselta henkilöstöltä ohjausresurssia.
Oppisopimusopiskelijat kuitenkin tuovat organisaatioon alan viimeisintä
osaamista ja näin oppisopimusopiskelija tarjoaa mahdollisuuden muidenkin
työntekijöiden laajentaa osaamistaan.
Janne Simolalla on kirkon nuorisotyönohjaajan pätevyys. Hän on
työskennellyt sijaisena lapsi- ja perhetyössä 6.8.2018 – 29.1.2019.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: oppisopimusopiskelija vastaa lähes yhtä
kokonaista lastenohjaajaa. Opiskelija tuo uutta osaamista lapsityöstä
opintojensa myötä. Lapsivaikutuksien arvioinnin on tehnyt
henkilöstöpäällikkö, eikä sitä ole käsitelty kasvun johtokunnassa.

Esitys

Janne Simola palkataan lastenohjaajaksi (402) ajalle 30.1.2019 – 31.5.2020.
Määräaikaisuuden peruste on oppisopimus.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 150

Seurakuntavaalien tuloksen vahvistaminen

Vaalilautakunta 18.11.2018
Diaarinumero

DKAN/66/00.00.00/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Vaalilautakunnan on viimeistään kolmantena päivänä seurakuntavaalien
päättymisestä pidettävässä kokouksessa vahvistettava vaalin tulos. Ilmoitus
siitä, että vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa tai seurakunnan toimistossa sen aukioloaikoina, on
pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään kahdeksantena päivänä
vaalitoimituksen päättymispäivän jälkeen ja pidettävä siinä 30 päivän ajan.
Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai
yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin
varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle. (Kirkon vaalijärjestys 2:52)

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

1. Vahvistetaan vaalin tulos ääntenlaskennassa saadun tuloksen ja raporttien
mukaisesti.
2. Suljetaan äänestysliput erikseen kuoreen, joka sinetöidään ja säilytetään
seurakunnan holvissa. Samoin menetellään laskelmien ja äänioikeutettujen
luettelon kanssa.
3. ilmoitetaan vaalin tulos kirkkovaltuustolle, valituille ja varajäseneksi
valituille.

Liitteet

Ääntenlaskentaraportit valas-järjestelmästä (samat kuin edellisessä
pykälässä)

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

vaalilautakunta, vaalilautakunnan sihteeri.

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus

KN 11.12.2018
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakunnan vaalilautakunta on 18.11.2018 vahvistanut seurakuntavaalien
vaalin tuloksen. (Liitteet).
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Esitys

1. Merkitään vahvistetun vaalin tulokset tiedoksi.
2. Lähetetään vaalin tulos kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Liitteet

Ehdokkaat vertauslukujärjestyksessä ja ehdokkaat äänimäärittäin

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 151

Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019 - 31.12.2021

Diaarinumero

DKAN/73/00.02.07/2018

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Seurakuntaryhmä (Nokian seurakunta, Hämeenkyrön seurakunta, Ikaalisten
seurakunta, Kangasalan seurakunta, Lempäälän seurakunta, Pirkkalan
seurakunta, Vesilahden seurakunta, ja Ylöjärven seurakunta) on VENI
Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta.
Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan
hintamekanismista ja marginaalista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta
määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaan.
Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä saman laatuisten ja samalle aikajaksolle
tehtävien hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti samaan
hankintakokonaisuuteen.
Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan
kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.
Määräaikaan tarjouksen jättivät:
1. Helen Oy
2. Kokkolan Energia Oy
3. Nordic Green Oy
4. Tampereen Sähkölaitos OY
5. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
6. Oulun Sähkömyynti Oy
7. Turku Energia Sähkönmyynti Oy
8. Keravan Energia OY
9. Vaasan Sähkö OY
10. Imatran Seudun Sähkö OY
11. Energian Myynti Suomi OY
12. KSS Energia OY
Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja
vertailuperusteena oli halvin hinta.
Hinnan vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista
seuraavasti:
(ENOYR*0,8)+(SPOT kk- ka*0,2). Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit
saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia.
Kokonaispisteet laskettiin vertailumarginaalista kaavalla (pienin annettu arvo /
tarjottu arvo) * maksimipisteet.
Vertailun perusteella Vaasan Sähkö Oy sai parhaat pisteet.

Pöytäkirja

12/2018
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Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää valita Kangasalan seurakunnan sähköntoimittajaksi
ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021 Vaasan Sähkö Oy:n sen tarjouksen ollessa
edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö, tiedoksi tarjoajille

Muutoksenhaku

hankintaoikaisu, markkinaoikeus

Pöytäkirja
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§ 152

Kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous 2019

Diaarinumero

DKAN/65/00.00.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää
käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua. (KJ 8:5)
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja
vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet
on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL
23:19)

Kirkkoherra on päättänyt ilmoittaa, että ensimmäinen kirkkovaltuuston kokous
pidetään Pyysalossa torstaina 17.1.2019 klo 18.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään kirkkovaltuuston järjestäytymiseen liittyvät asiat sekä
muut kirkkoneuvoston sille esittämät asiat.
Käsiteltäviä asioita ovat ainakin:
- puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2019-20
- sihteerin valinta
- kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen
- suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen
- kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, muiden jäsenten ja varajäsenten
vaali vuosiksi 2019-20.
- Kuhmalahden kappelineuvoston vaali
- johtokuntien puheenjohtajien ja muiden jäsenten vaali vuosiksi 2019-22.
- tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokauden 2019-22 ajaksi.
- sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali
- perheasian neuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenen ehdokkaan vaali.
- vaalilautakunnan vaali
Kokouksen yhteydessä perehdytetään uusia ja vanhoja valtuutettuja
seurakunnan toimintaan ja hallintoon. Kokouksessa ovat läsnä johtavat
viranhaltijat.

Pöytäkirja
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LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

1. Merkitään tiedoksi, että ensimmäinen uuden kirkkovaltuuston kokous
pidetään torstaina 17.1.2019 Pyysalossa klo 18.00 alkaen.
2. Päätetään esittää uudelle valtuustolle, että kirkkovaltuuston sihteerinä
toimii talousjohtaja.
3. päätetään esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvostoon valitaan
varapuheenjohtaja ja kymmenen muuta vaalilla valittua jäsentä, sekä eri
vaalilla heille henkilökohtaiset varajäsenet.
4. päätetään esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että vaalilautakuntaan valitaan
puheenjohtaja, kuusi muuta jäsentä, sekä eri vaalilla seitsemän varajäsentä
kutsumisjärjestyksessä.
5. Lisätään muut esittelyssä mainitut asiat uuden kirkkovaltuuston
esityslistalle.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 153

Kirkkovaltuuston työjärjestys

Diaarinumero

DKAN/66/00.00.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen työskentelyään varten työjärjestyksen (KJ
8:8).
Liitteenä on nykyisen valtuustokauden työjärjestys. (Liite)
Työjärjestys on jo jonkin verran vanha. Sen päivittämistä voi harkita.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia

Esitys

Päätetään lähettää työjärjestys uuden kirkkovaltuuston ensimmäiseen
kokoukseen hyväksyttäväksi tammikuussa 2019.

Liitteet

kirkkovaltuuston työjärjestys

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 154

Esitys hinnaston päättämisestä

Diaarinumero

DKAN/58/02.00.00/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvosto käsitteli edellisessä kokouksessaan seurakunnan tilojen
hinnastoa. Hinnasto on osa talousarviokirjaa.
Esityksessä ja hinnastossa ei erikseen näkynyt kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston toimivallan erittelyä hinnastoa päätettäessä.
Hautaamiseen liittyvät maksut päättää kirkkovaltuusto (KL 17:9 §). Muista
maksuista päättää kirkkoneuvosto.
Käsitellessään talousarviota kirkkovaltuusto voi poiketa kirkkoneuvoston
esityksestä, koska kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa ja
hyväksyy talousarvion. Kirkkoneuvoston toimivaltaan kuuluu kuitenkin se, että
se voi muuttaa hinnastoa ja hinnastoon kuuluvaa hinnoittelun ryhmittelyä
joustavasti muiden kuin hautaamiseen liittyvien maksujen osalta.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Täydennetään kirkkovaltuustolle tehtyä esitystä vuoden 2019 talousarvioksi
siten, että hinnastoon lisätään lause ” Haudoista perittävistä maksuista
päättää kirkkovaltuusto (kirkkolaki 17 luku 9 §). Muun hinnaston päättää
kirkkoneuvosto.”

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuusto

Pöytäkirja
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§ 155

Tilintarkastusyhteisön valinta 2019 - 22

Diaarinumero

DKAN/69/02.00.00/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain ei-julkinen (julkisuuslaki 6 §)
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien
vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen
ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan
tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen
puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava
siitä.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto voi erottaa tilintarkastajan tai
tilintarkastusyhteisön tehtävästään kesken toimikauden. Tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö voi erota tehtävästään kesken toimikauden ilmoittamalla siitä
kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle. (KJ 15:7 §)

Seurakunnan tilintarkastusta on hoitanut valtuustokauden 2015 – 18 ajan
Revisium oy Tampereelta. Revisiumilta on pyydetty tarjous valtuustokauden
2019 – 22 tilintarkastuspalveluista. Tarjouspyynnössä on korostettu
tilintarkastajan saavutettavuutta, päävastuullisen tilintarkastajan pysyvyyttä ja
mahdollisuutta neuvontapalveluihin.
Tarjousasiakirjat ovat ennen päätöstä ei-julkisia. Kirkkoneuvoston jäsenillä ja
läsnäolo-oikeutetuilla on mahdollisuus saada asiakirjat nähtäväkseen ennen
kokousta ja kokouksen aikana. Päätöksen jälkeen asiakirja on julkinen
julkisuuslain 11 § säätämin rajoituksin.
Hankinta ei ylitä julkisten hankintojen kilpailutuksen kynnysarvoa (hankintalaki
25 §)
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Päätetään esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se valitsee seurakunnan
tilintarkastusyhteisöksi Revisium oy:n Tampereelta valtuustokaudeksi 2019 –
22.

Liitteet

tarjousasiakirja

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Uudelle kirkkovaltuustolle, Revisium oy.

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 156

Kirkkoneuvoston ensimmäiset kokoukset

Diaarinumero

DKAN/67/00.01.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto
kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään
neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle. (KJ 9:1, 1-2 mom)

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Päätetään, että uuden kirkkoneuvoston ensimmäinen kokous pidetään
tiistaina 29.1.2019 klo 18 ja toinen kokous tiistaina 19.2.2019 klo 18.
Myöhemmät kokoukset päätetään uuden kirkkoneuvoston ensimmäisessä
kokouksessa.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 157

Talousarvio toteuma marraskuussa

Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talousarvion toteuma, jonka täsmäyspäivä on 3.12.2018. (Liite)
Palvelujen ja tavaroiden ostot ovat toteutumassa ennakoitua pienempänä.
Verotulot ovat toteutuneet jonkin verran suunniteltua paremmin. Tänä vuonna
kirkollisverojen oikaisuerä veloitetaan seurakunnalta joulukuussa.
Tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota siihen, että Kiinteistöjen pääluokassa
(5) tulisi tavanomaisia korjaus- ja ylläpitokustannuksia kirjata käyttötalouden
puolelle tuloslaskelmaan eikä investointeihin, vaikka ne ovat suuriakin
kulueriä. Tämän johdosta kiinteistöjen ylläpitokulut luultavasti ylittyvät
kuluvalta vuodelta. Tilintarkastajan raportti on liitteenä (Liite)

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

talousarvion toteuma 11/2018; tilintarkastajan raportti

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 158

Kuhmalahden hautausmaan hautapaikkojen riittävyys

Diaarinumero

DKAN/70/05.00/2018

Valmistelija

Liisa Niemelä

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakuntapuutarhuri:
Kuhmalahden Vanha hautausmaa on pinta-alaltaan noin 0,4 hehtaaria.
Hautauksia tehdään ainoastaan vanhoihin sukuhautoihin. Uusia
hautapaikkoja ei ole. Hautausmaa sijaitsee kallion päällä, joten alueelle ei
voida tehdä syvähautauksia.
Uusi hautausmaa sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä kirkosta. Alueen pintaala on noin 0,7 hehtaaria. Vapaana olevia uusia hautapaikkoja uudella
hautausmaalla on tällä hetkellä 29. Hautausmaalla on erillinen uurna-alue,
jossa on paikkoja noin 20–30 haudalle. Alueelle ei voida tehdä
syvähautauksia, koska pohjaveden pinta on korkealla.
Luovutettuja/ Kangasalan seurakunnan hallintaan siirtyneitä hautoja on
kymmenen. Haudoista luovutaan hyvin harvoin.
Viimeisen 10 vuoden aikana uusia arkkuhautapaikkoja on käytetty 16 kpl (=9
hautaa), samalla kulutuksella hautapaikat riittäisivät hyvinkin reiluksi
kymmeneksi vuodeksi.
Hautausmaata on mahdollista laajentaa vanhan hautausmaan ja
Kuhmalahdentien väliselle alueelle, kartta liitteenä. Sari Paalijärvi on
opinnäytetyönään tehnyt tarvekartoituksen Kangasalan seurakunnalle ja
myös uuden alueen hautausmaasuunnitelman, joka on mielestäni
erinomainen.
Opinnäytetyö kokonaisuudessaan verkossa
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/48864/Paalijarvi_Sari.pdf?
sequence=1&isAllowed=y,
kartta liitteenä.
Hautausmaan laajentaminen on laaja ja aikaa vievä prosessi.
Kustannuksiakin on merkittävästi. Kannattaakin ajoissa miettiä mikä
vaihtoehto valitaan, kun kaikki hautapaikat on käytetty; haudataanko uutta
hautapaikkaa tarvitsevat kuhmalahtelaiset Sahalahteen vai toteutetaanko
laajennus ja jos niin millä aikataululla siihen lähdetään.

Pöytäkirja

11.12.2018
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Esittelijä:
Kuhmalahden hautausmaalla on riittävästi tilaa nykyisellä arviolla noin
kymmeneksi vuodeksi. Hautausmaan laajentaminen on pitkällinen ja kallis
hanke. Sen vuoksi on ajoissa pohdittava se, millä tavalla seurakunta
valmistautuu hautapaikkojen loppumiseen.
Kuhmalahdelle haudataan vielä suhteessa enemmän arkussa kuin
Kangasalla. Tuhkaukset kuitenkin lisääntyvät. Sekä arkkuhaudat että
uurnahaudat loppuvat aikanaan. Kuhmalahden hautausmaalla ei ole
uurnalehtoa.
Kuhmalahden vanhan kirkkomaan hautausmaa on tehty korotetulle
täyttömaalle ja se on varsin matala. Hautausmaan laajentaminen ja
perustaminen olisi siten varsin kallista varsinkin arkkuhaudoille.
Sahalahden hautausmaalla on vielä runsaasti arkkuhautapaikkoja, mutta
siellä on vain muutamia jäljellä olevia uurnahautapaikkoja. Sahalahdellakaan
ei ole uurnalehtoa.
Vehkajärvellä on rukoushuonekunnan hautausmaa, johon kuitenkin on vain
Vehkajärven ja Pajulan kylien asukkailla oikeus tulla haudatuksi.
Kuhmalahden hautausmaan tulevaisuuden ratkaisemiseksi on periaatteessa
useita vaihtoehtoja:
- Asia jätetään vielä ratkaisematta ja palataan asiaan muutaman vuoden
kuluttua.
- Ei tehdä mitään. Tällöin hautausmaan hautapaikat aikanaan loppuvat.
Kuhmalahden vainajat haudataan Sahalahden tai Huutijärven
hautausmaille.
- Solmitaan sopimus Vehkajärven rukoushuonekunnan hautausmaan
käytöstä, mikäli rukoushuonekunta haluaa sellaisesta neuvotella. Tämä
voisi pidentää Kuhmalahden hautausmaan vapaitten hautapaikkojen
aikaa ja toisi yhden lisämahdollisuuden hautapaikkojen loputtua.
- Lopetetaan arkkuhautapaikkojen luovuttaminen lyhyen siirtymäajan
jälkeen ja muutetaan jäljellä olevat arkkuhautapaikat uurnahautapaikoiksi,
ehkä myös osittain uurnalehdoksi.
- Laajennetaan hautausmaata:
o Laajennetaan arkkuhautapaikkoja. Arkkuhautapaikkojen
perustaminen vaatii maan täyttöä ja huolellista suunnittelua.
o Laajennetaan uurnahautapaikkoja. Tämä vaihtoehto on käyttää
tilan tehokkaammin ja uurnahautausmaa on helpompi perustaa.
o Perustetaan uurnalehto.
o Edellisten yhdistelmä
Hautausmaan laajentaminen on kallista, erityisesti arkkuhautojen osalta. Sen
vuoksi se tulisi laittaa investointisuunnitelman osaksi riittävän ajoissa.
Hautausmaa on osa Kuhmalahden kappeliseurakunnan toimintaa. Sen vuoksi
asiassa on syytä kuulla heti alussa kappelineuvostoa. Kappelineuvoston
näkemyksillä ja paikallisesti arvioiduilla tarpeilla on merkitystä asian
jatkosuunnittelussa.

Pöytäkirja
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LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: hautausmailla tärkeä merkitys lasten
hengelliselle elämälle ja surun käsittelylle.

Esitys

1. Käydään asiasta keskustelu.
2. Lähetetään asia Kuhmalahden kappelineuvostolle alustavaa lausuntoa
varten. Lausuntoa pyydetään huhtikuun loppuun 2019 mennessä.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kuhmalahden kappelineuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 159

Kirjelmä kaupungille Ruutanan monitoimitalon yhteistyöstä

Diaarinumero

DKAN/71/03.00/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kangasalan kaupunki suunnittelee Ruutanaan monitoimitaloa. Kaupungin
puolelta on ilmaistu, että monitoimitalossa voi olla muitakin toimijoita kuin
kaupunki. Kiinteistöpäällikkö on ollut yhteydessä kaupunkiin ja alustavasti
kertonut, että seurakunta on kiinnostunut hankkeesta yhteistyökumppanina.
Ruutanan seurakuntakoti on jo teknisesti iäkäs. Sen peruskorjaaminen tulisi
eteen muutamien vuosien kuluttua. Seurakuntakoti on myös jonkin verran
syrjässä Ruutanan ydinkeskustasta.
Seurakunnalle olisi hyvä mahdollisuus uusia tiloja yhteistyössä kaupungin
kanssa. Yhteinen kiinteistö on kustannuksiltaan tehokas tapa jakaa
kustannuksia. Seurakunnalla on hyvä kokemus Kuhmalahden Pentosalista,
joka hyödyttää sekä seurakuntaa että kaupunkia.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Ruutanan seurakuntakoti on tärkeä
seurakunnan lapsi- ja perhetyölle. Seurakuntakodissa toimii lasten kerhoja ja
siellä on myös ulkopuolisten järjestämää toimintaa, joka palvelee lapsia ja
perheitä. Lasten ja nuorten toiminnalle on tärkeää, että Ruutanassa on
ajanmukainen tila.

Esitys

Lähetetään kaupungille seuraavan sisältöinen kirjelmä:
”Kangasalan seurakunnalla on tarve kehittää toimintaansa Ruutanan
keskustaajaman alueella. Tämän seurauksena nykyinen seurakuntakoti ei
enää tulevaisuudessa vastaa lapsille ja perheille suunnattavien palveluiden
tarpeita. Seurakunnalla onkin edessään nykyisten tilojen perusparannus tai
tilatarpeiden- ja ratkaisujen uudelleen määrittely. Tässä yhteydessä on
ajankohtaista tarkastella myös mahdollista yhteistyötä muiden toimijoiden
kanssa.
Mikäli Kangasalan kaupungin lähivuosien hankesuunnitelmissa on tarkoitus
toteuttaa monitoimitalon rakentaminen Ruutanan keskustaajaman alueella, on
Kangasalan seurakunta kiinnostunut yhteistyömahdollisuudesta ja
osallisuudesta hankkeen toteutuksessa. Seurakunta on aiemmin toteuttanut
yhteistyötä rakennushankkeessa kaupungin kanssa Kuhmalahden Pentosalin
osalta ja todennut sen hyödyntävän ja tukevan sekä seurakunnan että
kaupungin toimintoja. Toivommekin mahdollisen Ruutanan
monitoimitalohankkeen toteutuessa kaupungin ottavan huomioon yhteistyön
Kangasalan seurakunnan kanssa”

Liitteet

--
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Käsittely

Anne-Mari Thomassen katsoi itsensä esteelliseksi, eikä osallistunut asian
käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Toimeenpano

kirjelmä Kangasalan kaupungille, kirkkoherra

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 160

Kolehtisuunnitelma tammi-kesäkuu 2019

Diaarinumero

DKAN/68/04.02.00/2018

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on kolehtisuunnitelma tammi-kesäkuuksi 2019.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kolehtikohteilla on mahdollista vaikuttaa
myönteisesti lasten ja nuorten elämään.

Esitys

Hyväksytään liitteen mukainen kolehtisuunnitelma.

Liitteet

kolehtisuunnitelma

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 161

Kuukausiraportti 10/2018

Diaarinumero

DKAN/44/00.01.03/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on seurakunnan kuukausiraportti lokakuun loppuun 2018.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

kuukausiraportti

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 162

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
Talousjohtaja:
14/2018
Veli-Matti Häyrynen, vuosisidonnainen palkanosa
15/2018
Kertapalkkio: Riikka Rantakallio
16/2018
Kertapalkkio: Sanna Vehkaoja
17/2018
Kertapalkkio: Satu Joki
18/2018
Vuosisidonnainen palkanosa: Lea Pyyhtiä
19/2018
Työvapaa: Pihlaja
Henkilöstöpäällikkö:
10/2018
Hanne Karakselan nimittäminen diakonian virkaan 31.1.2019
asti
11/2018
Karakselan nimittäminen diakonian virkaan 31.1.2019 asti
Seurakuntapuutarhuri:
16/2018
Haudan luovutus Mattsson 1-09-04-125
Hallintokappalainen:
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Liitteet

viranhaltijapäätökset

Muutoksenhaku

valituskielto, kirkkoneuvoston otto-oikeus.
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§ 163

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
1.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto

12/2018
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§ 164
Kirkkoneuvosto
- Ilmoitusasiat
1. Muutos kirkkoherran esimiestehtäviin
Esittelijä

Kirkkoherra

Kirkkoherran suorat, ei-esimiestehtävissä olevat alaiset vähenevät. Selostus annetaan
kirkkoneuvostossa.
2. Virastojen jouluhartaus ja joulukahvit
Virastojen jouluhartaus on kirkossa perjantaina 21.12.2018 klo 8.00. Sen jälkeen on
joulukahvit luottamushenkilöille sekä eläkkeellä oleville että nykyisille työntekijöille
kirkonkylän seurakuntakodilla.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 165

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.05.
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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

144, 146, 148, 150 152-159, 161-165,

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

147, 149, 160

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

145

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

151

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

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
147, 149, 160

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

Kangasalan seurakunta
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
kangasalan.seurakunta@evl.fi

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

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-

Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

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

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

-

-

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
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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 €

