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§ 77

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05. Laulettiin Siionin virsi 175.
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.

Käsittely

Kokouksessa olivat läsnä kaikki kirkkoneuvoston jäsenet, sekä muut
pöytäkirjan alussa läsnäoleviksi merkityt osallistujat. Läsnäolo-oikeutetuista
poissa olivat Sarkanen ja Kaipia. Viranhaltijoista poissa oli Lehtinen.
Esityslistan todettiin lähetetyn edellisen viikon keskiviikkona

Päätös

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.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

Päätös

Kokouksen työjärjestys

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Yli-Hinkkala ja Sirkka Tuhola.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä 8.8. – 21.8.2018.
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Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 78

Perheterapeutin viran perustaminen

Diaarinumero

DKAN/23/04.05.03/2018

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan seurakunnan strategiassa on asetettu yhdeksi keskeiseksi
toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi erilaisten perheiden kohtaaminen ja hyvän
perhe-elämän tukeminen.
Seurakunnalla on jo nyt tarjolla monenlaista perhe-elämää tukevaa ja
avioparien keskinäistä yhteyttä rakentavaa toimintaa (avioparityö, perheleirit,
avoimet päiväkerhot jne.). Tätä tarjontaa halutaan vahvistaa ns. perhetalon
perustamisella. Rakentuvan perhetalon ympärille on suunniteltu monenlaista
toimintaa. Yksi keskeinen, uusi ja strategian mukainen toimintamalli on perheja parisuhdeterapian tarjoaminen seurakunnan omana palveluna palveluita
tarvitseville perheille. Kangasalan seurakunta ostaa ja maksaa
kangasalalaisten käyntejä Tampereen perheasiainneuvottelukeskuksessa
useilla kymmenillä tuhansilla euroilla vuodessa. Oman neuvontapalvelun
aloittamisen ei oleteta pienentävän em. kustannuksia. Se kuitenkin
mahdollistaa jonotusajan lyhentymisen ja edesauttaa näin yhä aikaisemman
avun saamisen perheen erilaisiin ongelmatilanteisiin.
Uuden perustettavan perheterapeutin viran keskeisenä tehtävänä on tuottaa
perheille vastaanottomuotoisia palveluita (n. 60-70 % työajasta). Tämän
lisäksi viranhaltijan tulee osallistua (n. 30-40 % työajalla) seurakunnan omien
perhetapahtumien ja –leirien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Perheterapeutti on osa perhetalon ympärille rakentuvaa tiimiä.
LAVA-ARVIOINTI: Perheterapeutin viran perustaminen on osa kristillisen
kasvatustyön uudelleenorganisointia Kangasalan seurakunnassa. Kyseisen
viran perustamista on käsitelty kasvun johtokunnassa osana
uudelleenorganisoinnin esittelyä. Perheterapeutin viran perustaminen
vaikuttaa myönteisesti lasten ja perheiden hyvinvointiin Kangasalla.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakuntaan
perustetaan toistaiseksi voimassa oleva perheterapeutin viran. Viran
pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä virkaan soveltuva
erityiskoulutus. Virkaan voidaan valita myös henkilö, joka sitoutuu tarvittavan
erityiskoulutuksen hankkimiseen. Viran vaativuusryhmä on 602. Virassa on 6
kuukauden koeaika.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 79

Talousarviokehys vuodelle 2019

Diaarinumero

DKAN/30/02.00.01/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Vuoden 2019 talousarvion laatimisohjeita on valmisteltu vuoden 2017
tilinpäätöksen, vuoden 2018 talousarvion, toteutuman sekä vuotta 2019
koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Talousarviokehys perustuu
nykyiseen kirkollisveroprosenttiin, 1,4 %.
Talousarviossa vuodelle 2019 sallitaan aikaisemmista vuosista poiketen
kulujen kasvua kuitenkin niin, että kasvu tulee kohdentaa toimintaa uudistaviin
ja kehittäviin hankkeisiin. Tukipalveluissa tulee pysyä nykyisellä
kustannustasolla. Luovuuspankkiin varataan yhteensä 50 000 euroa.
Palkkakustannuksissa varaudutaan 1,9 prosentin eli noin 70 000 euron
kasvuun.
Kirkollisverokertymän arvioidaan vahvistuvan jonkin verran vuonna 2019
tulevien mahdollisten palkankorotuksen myötä. Vuoden 2019
talousarviokehyksessä huomioidaan 1 %:n kasvu vuoden 2018 arvioituun
toteumaan nähden. On kuitenkin arvioitu, että 2020 luvulla
kirkollisverokertymän kääntyisi loivaan pitkälliseen laskuun. Yhteisöveron
osuuden sijaan seurakunnille nykyään maksettava valtion korvaus maksetaan
kunnan asukasluvun mukaan 19,50 euroa/ asukas.
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu pysynee vuoden
2018 5 %:n tasolla. Samoin työnantajan eläkemaksu 22.4 %.
Talousarviokehys näyttää käyttötalouden osalta vahvaa noin 526 000 euron
vuosikatetta. Vuosikatteen vahvuus perustuu kirkollisverokertymän
vahvistumiseen viime vuosina. Tilikauden tulos jäänee positiiviseksi vaikka
investointeja lisättäisiin kiinteistöstrategian valmistumisen myötä talousarvion
laadintaprosessin aikana.
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LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeeksi
seuraavaa:
1

Toimintakulujen tulee pysyä pääosin ennallaan. Mikäli käyttökulujen
kasvua esitetään, tulee johtokunnan esittää ja perustella kasvu erikseen
talousarvioesityksessään. Kehittämishankkeisiin suhtaudutaan
myönteisesti.

2

Toiminnoissa etsittävä innovatiivisia ratkaisuja eri työalojen yhteistyön
toteuttamiseksi niin, että eri työalojen toiminnoissa/käyttökuluissa ei tulisi
päällekkäisyyttä.

3

Luovuuspankkiin varataan 30 000 euron määräraha muun seurakuntatyön
kustannuspaikalle sekä 20 000 kirkkoneuvoston kustannuspaikalle.
Määrärahaa on mahdollista hakea niin talousarvioprosessin kuin
talousarviovuoden 2019 aikana kunnes määräraha on käytetty.

4

Johtokuntien/tukipalveluiden tulee kiinnittää huomiota talousarvion
toiminnallisiin tavoitteisiin, niiden mittaamiseen sekä niihin varattavan
määrärahan oikeellisuuteen sekä esittää kehittämishankkeensa. Mittarit
tulee asettaa niin, että tavoitteita pystytään mitattavalla tavalla arvioimaan.
Toimintasuunnitelmien tulee nousta seurakunnan strategiasta.

5

Johtokuntien/tukipalveluiden tulee tarkastella seurakunnan perimiä
maksuja ja taksoja sekä tehdä tarvittavat muutokset talousarvion
käyttötuloihin.

6

Kaikkien vapautuvien palvelussuhteiden uudelleen täytössä tulee käyttää
erityistä harkintaa sekä luovuutta. Palvelussuhteiden vapaaehtoiseen osa-
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aikaistamiseen toistaiseksi tai määräajaksi suhtaudutaan
mahdollisuuksien mukaan myönteisesti.
7

Investointeja tehdään peruskorjaustarpeen mukaan
kiinteistöstrategiatyöryhmän työskentelyn pohjalta.

8

Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytettävissä oleviin
seurakunnan keskeisiin talouden tunnuslukuihin sekä arvioon
henkilöstömenoista sivukuluineen sekä verotulotulokehityksestä. Näiden
perusteiden muuttuessa voidaan ohjeita joutua täydentämään.

9

Johtokuntien sekä tukipalveluiden tulee antaa talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesityksensä 20.9.2018 mennessä.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Johtoryhmä, johtokunnat
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§ 80

Vuoden 2019 veroprosentin määrääminen

Diaarinumero

DKAN/30/02.00.01/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunnan toimintaa on mahdollista ylläpitää ja kehittää
nykyisen 1,4 veroprosentin turvin. 2020 luvulla arvioidaan
kirkollisverokertymien kääntyvän loivaan laskuun koko Suomessa. Näin ollen
kirkollisveroprosentin laskemiseen ei myöskään ole tällä hetkellä perustetta.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan
seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2019 on 1,4 %.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 81

Kangasalan seurakunnan kuukausiraportti 6/2018

Diaarinumero

DKAN/44/00.01.03/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto

LAVA

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

Liitteet

Kuukausiraportti

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Kangasalan seurakunnan
kuukausiraportin 6/2018.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano

-
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§ 82

Lausunto Tampereen seurakuntayhtymän tiedusteluun keskusrekisterihankkeen
etenemisestä

Diaarinumero
Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Tampereen seurakuntayhtymä ja Tampereen lähiseurakunnat ovat
keskustelleet seutukunnallisen keskusrekisterin perustamisesta.
Käytännössä hanke toteutettaisiin siten, että ympäristöseurakuntien
kirkkoherranvirastojen viranomaispalvelut sulautettaisiin osaksi Tampereen
keskusrekisterin toimintaa.
Tampereen Keskusrekisterin johtaja Kari Salonen lähetti 13.6.2018 asiaan
liittyvän sähköpostin. Sähköpostissa kerrottiin, että mikäli jokin seurakunta
haluaa aloittaa keskusrekisteriyhteistyön Tampereen Keskusrekisterin kanssa
vuoden 2019 alusta lukien, asiasta tulee ilmoittaa keskusrekisterin johtajalle
ennen 23.8.2018. Kyseisenä päivänä kokoontuu Tampereen
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto, joka aloittaa päätöksillään asian
valmistelun.
LAVA-arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Kangasalan seurakunta ilmoittaa keskusrekisterin johtajalle, että
kirkkoneuvosto kykenee ottamaan kantaa asiaan vasta syyskuun 11. päivänä
pidettävässä kokouksessa. Asian valmistelu kesäaikaan on hankalaa lomien
ja seurakunnan sovittujen kokousaikataulujen johdosta.
Kirkkoneuvosto toteaa, että Kangasalan seurakunnan ensisijainen tavoite on
aloittaa keskusrekisteriyhteistyö Tampereen Keskusrekisterin kanssa
mahdollisimman nopeasti. Ennen lopullista päätöksentekoa on kuitenkin
selvennettävä hinnoitteluperusteita ja muita yhteistyöhön olennaisesti
vaikuttavia seikkoja.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Tampereen seurakuntayhtymä / Kari Salonen
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§ 83

Kiinteistötoimen lisämäärärahaesitys koskien leiri- ja tapahtumakeskus Pyysaloa

Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Annu Kuusisto
Pyysalon leiri- ja tapahtumakeskuksessa on ollut kevään 2018 aikana laajoja
ongelmia kiinteistön taloautomaation kanssa.
Kiinteistön alkuperäisen
taloautomaation ohjausjärjestelmän toimittaja ei pystynyt päivittämään
järjestelmää, joten ohjelmiston toimittajaa jouduttiin vaihtamaan ja samalla
uusimaan pilvipalvelin.
Laitteistojen toimintaongelmia ilmeni yhden
ilmastointikoneen ohjausjärjestelmässä, yhden valvonta-alakeskuksen
hajoamisena ja kaikkien ilmastointikanavien painelähettimien toiminnassa.
Lisäksi keittiössä oli talvella vesivahinko, josta aiheutui korjaustoimia
välipohjarakenteeseen. Näitä kustannuksia ei ole voitu ennakolta huomioida
kiinteistön käyttötalouden budjetoinnissa.
Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalon toiminnallisuutta on selvitetty kuluneen
vuoden 2018 aikana. Pyysalo on toiminut useamman kerran
koulutustapahtumien järjestämispaikkana, jolloin on ollut mahdollista kerätä
käyttäjäkokemusta paikan kehittämiseksi ulkopuolista vuokrausta varten
erityisesti talviaikana. Selvityksissä on ilmennyt kiireellisenä muutoskohteena
Pyysalon patjat, jotka ovat muovi/kumipäällysteiset ja täten epämukavat ja
hiostavat. Samoin valaistus ulkona on osin puutteellinen ja pimeällä jopa
vaarallinen. Alueen infotauluihin sekä muuhun mainosmateriaaliin tulisi myös
panostaa viipymättä. Edellä mainittujen puutteiden hoitamiseksi, tulisi
Pyysalon käyttötaloutta vahvistaa niin ikään 20 000 eurolla.

LAVA

Kangasalan seurakunnan varhaiskasvatus ja nuorisotoimi järjestävät
toimintaa Pyysalon kiinteistössä. Laitteiden vikaantumisista ja niistä
aiheutuneista hetkellisistä olosuhdemuutoksista on informoitu kiinteistössä
toimivia henkilöitä. Valaistuksen lisääminen parantaa turvallisuutta. Patjojen
uusiminen lisää käyttömukavuutta. Kiinteistön tekniikan kunnossapito
vaikuttaa suoraan kiinteistön käyttömahdollisuuksiin.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 40.000,00 euron lisämäärärahan
myöntämistä Pyysalon leiri- ja tapahtumakeskuksen käyttötalousosan
budjettiin vuodelle 2018.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto, kiinteistötoimi
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§ 84

Hautamuistomerkkisuunnitelma / Tulenheimo

Diaarinumero

DKAN/9/05.03/2018

Valmistelija

Liisa Niemelä

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kivipaja J. Seppälä anoo lupaa pystyttää hautamuistomerkki Kangasalan
Vanhalle hautausmaalle Tulenheimon haudalle 3-14-00-010.
Suunnitellun muistomerkin koko on 90 cm* 70 cm* 15 cm, korkeutensa vuoksi
uusi muistomerkki tulee tapittaa pohjakiveen,
jonka koko on 80 cm* 25 cm* 20 cm.
Haudalla on ennestään neljä muistomerkkiä, ko. muistomerkki tulisi haudan
oikealle sivulle (hautamuistomerkin keskikohta valkoisen ristin kohdalle, kts
kuvat liitteessä).
Laatoitetulla hauta-alueella on leveyttä yli yhdeksän metriä ja syvyyttäkin
useita metrejä.
Seurakuntapuutarhuri ei näe estettä muistomerkkisuunnitelman
hyväksymiselle.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Kiviliike J. Seppälän
hautamuistomerkkisuunnitelma haudalle 3-14-00-010 voidaan hyväksyä.

Liitteet

hautamuistomerkkisuunnitelma, valokuvat, haudat mitat

Käsittely

Torsti Tulenheimo ei osallistunut asian käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kiviliike J. Seppälä, seurakuntapuutarhuri
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§ 85

Koulutusanomus / Kaipia

Diaarinumero

DKAN/45/01.03.00/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kappalainen Auni Kaipia on ilmoittautunut uskontodialogiseen koulutukseen
liittyvään koulutusmatkaan Omanin sulttaanikuntaan 19.-26.11.2018.
Koulutuksen järjestävät Tapiolan seurakunta sekä Omanissa Al Amana
Centre. Tapiolan seurakunnan jäsen, Aaro Rytkönen, toimii kyseisen
dialogikeskuksen johtajana Omanissa. Koulutuksen kustannukset: Koulutus
1400 euroa, matkat 500-800 euroa sekä viisumi 50 euroa.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Kaipia voi osallistua koulutusmatkalle työajalla.
Samalla kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta maksaa puolet (700 euroa)
koulutuskustannuksista. Kaipia on oikeutettu KirVesTessin mukaiseen
ulkomaanpäivärahaan.

Liitteet

Kuvaus opintomatkasta.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kaipia, henkilöstöpäällikkö

Pöytäkirja
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§ 86

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
1/2018
Pyysalo 1 /2018, työaikamuutokset
2/2018
Kehittämissuunnitelma 2018
3/2018
Palvelun johtokunnan työstä vastaavan asiantuntijan
nimeäminen.
5/2018
Henkilökohtainen palkanosa 2018
Talousjohtaja:
1/2018
Hoitovapaa-anomus
2/2018
Henkilöstöpäällikkö S. Lehtisen vaativuusryhmän tarkistaminen
3/2018
Suntio Paula Riekin vuosisidonnaisen palkanosan tarkistus
4/2018
Maksuvapautusanomus
5/2018
Maksuvapautusanomus
6/2018
Maksuvapautusanomus
7/2018
Heliövaaran testamentin pankkitilin lakkauttaminen
8/2018
Kausityöntekijä Saila Ahon vuosisidonnaisen palkanosa
Henkilöstöpäällikkö:
1/2018
Kesäteologien palkkaaminen vuonna 2018
2/2018
Kesäkanttorin palkkaaminen vuonna 2018
4/2018
Maksuvapautusanomus
5/2018
Maksuvapautusanomus
6/2018
Maksuvapautusanomus
7/2018
Kesäteologin palkkaaminen vuonna 2018, Pyysalo 6 ab
8/2018
Maksuvapautusanomus
Seurakuntapuutarhuri:
1/2018
Haudan luovutus Lehtotie 2-03-04-103
2/2018
Haudan luovutus Rajala 8-05-23-466
3/2018
Haudan luovutus Salonen 2-03-04-150
4/2018
Hautamuistomerkkianomus Svenn 2-02-06-210-212
5/2018
Hautamuistomerkkisuunnitelma Kärenlampi 1-16-02-012
6/2018
Hautamuistomerkkisuunnitelma Munck- Lagus 2-01-05-105
Hallintokappalainen:
1/2018
Ehtoollisavustajia: King, Huokuniemi
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi. Esitys

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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§ 87
Päätös

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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§ 88

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1. Kirkkovaltuusto kokoontuu keskiviikkona 26.9.2018 klo 18.00.
Kahvitus alkaa klo 17.30. Valtuuston kokouksen jälkeen pidetään
valtuustoseminaari.
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§ 89

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.36.
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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

77-83, 86-89

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

84-85

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
84-85

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.

Pöytäkirja
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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
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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 €

