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§ 23

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.
Laulettiin Kauneimmat joululaulut –vihkosta Kun joulu on.
Kirkkoherra piti alkuhartauden.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 §: Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on
toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sähköpostitse 12.12.2018
ja maapostilla 12.12.2018. Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
12.12.2018 lähtien.
Esitys

1. Todetaan läsnäolijat;
2. Kirkkovaltuusto todennee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Läsnä oli 29 jäsentä ja 3 varajäsentä. Poissa olivat varsinaiset jäsenet
Pyysalo, Vanhala, Vilgren ja Jussila. Varajäseniä olivat Jaakkola, Huhta-aho
ja Tarri. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
Esitys

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi
erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos
pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin
seuraavassa kokouksessa.
Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä
Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 21.12.2018 . 21.1.2019.

Esitys

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat
Heidi Lehtiniemi-Eerola ja Helka Lumijärvi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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Kokouksen työjärjestys
Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 §: Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan
määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä
esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on
kirkkoneuvoston ehdotus.
Esitys

Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen esityslistan.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

3/2018

3

19.12.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto

§ 24

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

KV 19.12.2018
Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkovaltuusto merkitsee seurakuntavaalien tuloksen tiedokseen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Liitteet

Ehdokkaat vertauslukujärjestyksessä ja ehdokkaat äänimäärittäin

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 25

Lisämäärärahaesitys Suoraman seurakuntakeskuksen korjaustöihin

KN 20.11.2018
Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Henri Lehtola
Suoraman seurakuntakeskukseen on tehty äkillisten vikaantumisten ja
vaurioitumisten seurauksena vuoden 2018 talousarvioon sisältymättömiä
hankintoja ja korjauksia seuraavasti:
• Väestönsuojan kosteus- ja homevaurion korjaus
• Ilmastointikoneiden toimilaitteiden, alakeskuksen ja taloautomaation
korjaus
• Keittiön astianpesukone
Näiden talousarvioon sisältymättömien korjausten ja hankintojen yhteisarvo
on 15.000,00 euroa.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 15.000,00 euron lisämäärärahan
myöntämistä Suoraman seurakuntakeskuksen korjaustöihin ja hankintoihin.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 19.12.2018
Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 15.000,00 euron lisämäärärahan
myöntämistä Suoraman seurakuntakeskuksen korjaustöihin ja hankintoihin
vuodelle 2018.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 26

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

KV 19.12.2018
Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

talousarvion toteuma 11/2018; tilintarkastajan raportti

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 27

Kuukausiraportti 10/2018

KN 11.12.2018
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

KV 19.12.2018
Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

kuukausiraportti

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 28

Vuoden 2019 talousarvion valmistelu

KN 9.10.2018
Diaarinumero

DKAN/30/02.00.01/2018

Valmistelija

Johtokunnat / talousjohtaja

Esittelijä

Henri Lehtola
Vuoden 2019 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu
kirkkoneuvoston 7.8.2018 antaman talousarviokehyksen pohjalta. Ohjeena
työaloille oli tänäkin vuonna 0 -% kasvu. Johtokunnat pysyivät annetussa
raamissa kiitettävästi toimintakulujen osalta.
Tulevana vuonna varsinaiset palkat kasvavat n. 60.000 tänä vuonna
toteutettujen uudistusten vuoksi. Näistä tärkeimmät ovat osa-aikainen
tiedottaja, citypappi sekä kasvatuksen johtokunnan alaiset esimies- ja
tehtävämuutokset. Lisäksi tulevalle vuodelle suunnitellaan pieniä lisäyksiä
kesätoimintaan, keittiötoimeen sekä arkistonhoitoon. Palkkoihin vaikuttaa
lisäksi 1 % yleiskorotus sekä 368 €/hlö kertaerä. Palkkakulut kasvavat
kaikkiaan n. 150.000 €.
Johtokuntien esityksissä on eräitä kehittämisehdotuksia ja painopisteitä:
Yhteyden johtokunta esittää:
- Toritapatumaan ja Jukolan viestin tapahtumiin 15.000 €
- Julkisuuskuvatutkimukseen 15.000 €
- Majataloillan bändin korvamonitoreihin 6.000 € ja youtube-tallenteen
käsittelyyn 2.500 €.
Viestinnän talousarvio sisältää toimintakulujen lisäyksiä 10.000 painatuksiin ja
it-palveluihin.
Kasvun johtokunnan toimintasuunnitelma sisältää perhetalon perustamisen
- Perhetalon kokonaistalousarvio on 87.000 €, josta toimintamäärärahaa on
n. 15.000 €.
Palvelun johtokunnan talousarvio sisältää perheterapeutin viran perustamisen
- Palkkakulun lisäksi viran tarpeisiin sisältyy 3.000 € toimintamääräraha
Tukipalveluiden talousarvioesitys sekä talousarvio kokonaisuudessaan on
määrä käsitellä kirkkoneuvoston toisessa talousarviokäsittelyssä
marraskuussa. Kirkkoneuvostolle esitetään tässä vaiheessa alustava arvio
siitä, millainen koko talousavio on.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: talousarvioehdotus sisältää kasvun
johtokunnan alaisen toiminnan. Myös muissa talousarvion osissa on lasten
toimintamahdollisuuksiin liittyviä ehdotuksia. Lasten ja nuorten
toimintamahdollisuuksiin liittyvää toimintaa ei olla vähentämässä.

Pöytäkirja

3/2018

9

19.12.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto
Esitys

Kirkkoneuvosto aloittaa talousarvion 2019 käsittelyn tutustumalla pääluokan 2
Seurakuntatyön talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksiin.

Liitteet

2. pääluokan toimintasuunnitelma ja talousarviot

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi valmistelua varten.

Toimeenpano

Tiedoksi johtokunnat

KN 20.11.2018
Valmistelija

Johtokunnat / talousjohtaja

Esittelijä

Henri Lehtola
Esityslistan liitteenä lähetetään vuoden 2019 talousarviokirja. Kirjan
yleisperusteluissa kerrotaan seurakunnan taloudellisen tilanteen ja
tulevaisuuden odotusten pääkohdat.
Kirkkoneuvosto päätti elokuussa talousarviokehyksen. Ohjeen 1-kohdan
mukaan ”Toimintakulujen tulee pysyä pääosin ennallaan. Mikäli käyttökulujen
kasvua esitetään, tulee johtokunnan esittää ja perustella kasvu erikseen
talousarvioesityksessään. Kehittämishankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti.”
Kulutavoitteeseen ei päästä. Talousarviossa kulut kasvavat 265.000 €.
Toimintatuotot vähenevät 20.000 €. Tämän seurauksena toimintakate
heikkenee 285.000 €. Verotulojen arvioidaan kasvavan 150.000 €. Kaiken
kaikkiaan vuosikatteen arvioidaan heikkenevän 130.000 €.
Talousarvion vuosikate on n. 183.000 €. Tämä ei riitä kattamaan poistoja,
jotka ovat n. 390.000 €. Vuosituloksen arvioidaan olevan 208.000
alijäämäinen. Talousarvio sisältää 150.000 € kiinteän omaisuuden myyntejä.
Rakenteellinen alijäämä on siten lähes 360.000 €.
Suurimmat menojen kasvut johtuvat henkilöstökulujen kasvusta.
Henkilöstökuluissa on 60.000 € jo tänä vuonna päätettyä suunniteltua kasvua.
Palkankorotuksineen henkilöstökulut kasvavat 150.000 €.
Muut toimintakulut kasvavat 115.000 €. Tästä 35.000 € selittyy luovuusrahan
lisäyksellä (yhteensä 50.000 €), 20.000 € toritapahtuman ja jukolanviestin
menovarauksella ja 40.000 € kiinteistöjen lisääntyneellä korjaustarpeella. Muu
toimintakulujen kasvu on varsin kohtuullista, vain 20.000 €.
Johtokuntien esityksiin on tehty muutos siltä osin kuin ne ylittävät talousarvioohjeen. Vuoden 2018 talousarvion tasoon tehdyt yksittäiset menolisäykset on
poistettu ehdotetuilta tileiltä. Ehdotuksista on palautettu noin puolet tilille
”muut kulut” yksilöimättä menoerää. Menettelyn tarkoituksena on yhtäältä
vähentää kuluja. Toisaalta sen tarkoituksena on, että johtokunta voi
myöhemmin päättää sen, mihin kohdentamaton määräraha lopulta käytetään.
Mikäli johtokunta voi saavuttaa itse säästöjä jollakin talousarvion osa-alueella,
se voi lopulta päättää kohdentamattoman määrärahan turvin hankinnoista,
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jotka se oli ehdottanut. Talousarviosta on poistettu kokonaan
julkisuuskuvatutkimuksen määräraha.
Terve talousarvio jättäisi poistojen jälkeen jonkin verran investointivaraa
(ilman kiinteän omaisuuden myyntejä). Silloin vuosikatteen tulisi olla lähes
500.000 €, mikä olisi 300.000 € enemmän kuin nyt on.
Investoinnit eivät kata poistoja. Investointien määrä on 250.000 €.
Investoinneista on poistettu kaikki suuret peruskorjaukset. Tällainen oli
suunniteltu esim. Vatialaan. Seurakunnan kiinteistöjen tulevaisuus tulee
harkita valmistuvan kiinteistöstrategian perusteella. Monet kiinteistöt
vanhenevat peruskorjausikään. Kiinteistöjen ikääntyminen näkyy jo
nykyisessä talousarviossa korjauskulujen kasvuna.
Seurakunnan taloudella on vahva pohja, mutta käsiteltävä talousarvio ja
kulurakenne eivät edusta vakaata taloutta. Sen vuoksi seurakunnassa on
vuonna 2019 valmisteltava konkreettisia päätöksiä, joilla käyttötalouden
osuus saadaan tasapainoon seuraavien kolmen vuoden aikana. Seurakunnan
verotulojen voi vielä arvioida olevan tämän ajan vielä myönteisessä kasvussa.
Talousarviossa on varattu rahoitusta toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2018
päätetyt kehittämiskohteet (city-pappi, perheterapeutti, perhetalo) ovat
merkittäviä kehittämishankkeita, joiden rahoitus tulee täysimääräisesti
näkymään vasta tulevana vuonna. Lisäksi luovuusraha mahdollistaa
uudenlaisen seurakuntatoiminnan kehittämisen. Vaikka seurakunnan
taloudellinen liikkumavara on vähäinen, se ei saa johtaa kehittämisinnon
lamaantumiseen. On perusteltua pitää huolta siitä, että osa varoista on
varattu uuden kehittämiseen.
Esitys

1. Käsitellään vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä toimintaja taloussuunnitelma 2020-2021 ja
2. esitetään se kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Liitteet

Talousarviokirja

Käsittely
-

Julkisuuskuvatutkimus sisällytetään luovuusrahaan.
Yhtenäistetään virkanimike ja henkilönimi -yhdistelmät.
Naistyöstä Karin Uotila pois.Tilalle vapaaehtoistekijä.
Pyydetään yhteyden johtokunnalta selvitys seurahuoneen
tulevaisuudesta.
Lähetystyöstä Tanja Lähteenmäki pois, tilalle Lea Pyyhtiä.
Avustukset: sopimuksettomasta osasta siirretään 1.000 € Mwikan
avustukseen, jolloin se nousee 2.000 €:oon.
Päivitetään Kuhmalahden kappeliseurakunnan tavoite kappelineuvoston
päätöksen mukaisesti.
Lisätään hinnastoon lause ”Hautapaikkahinnaston päättää kirkkovaltuusto.
Muun hinnaston päättää kirkkoneuvosto.”

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti yllä olevin muutoksin.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle
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Muutoksenhaku

valituskielto

KN 11.12.2018
§ 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.

LAVA

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.
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

KV 19.12.2019
Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Hyväksytään vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2020 – 2021.

Liitteet

talousarviokirja
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Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti käsittelyjärjestystä, että ensin esittelypuheenvuorot
käyttävät kirkkoherra, talousjohtaja vs. ja henkilöstöpäällikkö. Sen jälkeen
käydään yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen käsittely. Käsittelyjärjestys
hyväksyttiin.
Esittelypuheenvuorot käyttivät kirkkoherra, talousjohtaja ja
henkilöstöpäällikkö.
S. 12. Kahvila Seurahuone. Timo Koivukangas ehdotti, että
”Toimintasuunnitelmasta poistetaan Kahvila seurahuoneen tehtävä, resurssit,
toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2019. Helmikuun loppuun
mennessä (kirkkoneuvostossa) valmistellaan esitys, missä otetaan kantaa
joko toiminnan lopettamiseen tai jatkamiseen.” Jouni Kettunen kannatti tehtyä
ehdotusta.
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, että talousarviokirjan esitystä Kahvila
seurahuoneesta äänestävät jaa, ja Koivukankaan ehdotusta äänestävät
äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä Koivukankaan ehdotus sai 19
ääntä (Järvenpää, Kerttula, Keskinen T, Keskinen V, Kettunen, Koivukangas,
Koljonen, Kylänlahti, Laine, Lehtiniemi-Eerola, Lumijärvi, Mansikka-aho,
Mäkijärvi, Mäkelä, Perkiö, Salminen, Uusmies, Vanhanen, Huhta-aho) ja
kirkkoneuvoston esitys 13 ääntä (Hirvonen, Perttula, Salo, Sarkala,
Sarkanen, Simojoki, Thomassen, Tiilikainen, Tuhola, Tulenheimo, YliHinkkala, Jaakkola, Tarri). Koivukankaan ehdotus tuli hyväksytyksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti muuten esityksen mukaisesti mutta jäsen
Koivukankaan tekemällä ja hyväksytyllä muutoksella.

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 29

Kirkkovaltuusto - Ilmoitusasiat
1. Virastojen jouluhartaus on kirkossa perjantaina 21.12.2018 klo 8.00.
Sen jälkeen on joulukahvit luottamushenkilöille sekä eläkkeellä oleville
ja nykyisille työntekijöille kirkonkylän seurakuntakodilla.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

3/2018

14

19.12.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto

§ 30

Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja piti päätöspuheen.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Torsti Tulenheimo piti kiitospuheen.
Kirkkoherra piti päätöspuheen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.05.
Laulettiin joululaulu Nyt syttyy valot tuhannet.
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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

23-23, 26-27, 29-30.

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

-

-

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

-

-

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
25, 28

-

-
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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 €

