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§ 116

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.
Ennen kokousta tutustuttiin Kiinteistöön Kuohunharjuntie 24 (entinen Nordean
kiinteistö).
Kokouksen alussa tiedottaja esitteli julkisuuskuvatutkimuksen tuloksia.
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 7.6.2019.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä oli 10 jäsentä ja yksi varajäsen, yhteensä
11.
Kohdassa (2) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

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

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Juha Koskimäki ja Tapio Perttula.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 17.6. – 1.7.2019.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Todettiin, että esityslistan lähettämisen jälkeen on pöydälle tuotu yksi asia:
taloussihteerin irtisanoutuminen (asia 133). Päätettiin käsitellä asia
kiireellisenä. Muuten päätettiin yksimielisesti esityslistan mukaisesti.
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§ 117

Lastenohjaaja Pirkko Hämäläisen irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Lastenohjaaja Pirkko Hämäläinen on lähettänyt irtisanoutumisilmoituksensa
31.5.2019. Ilmoituksen mukaan Hämäläisen viimeinen työssäolopäivä on
30.9.2019

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Laadukkaan lapsityön takaamiseksi
seurakunnassa on oltava riittävä määrä ammattitaitoisia lastenohjaajia.
Hämäläisen tilalle tarvitaan lastenohjaaja.
Lapsivaikutuksien arvioinnin on tehnyt henkilöstöpäällikkö 31.5.2019

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää eron lastenohjaaja Pirkko Hämäläiselle.

Liitteet

Hämäläisen irtisanoutuminen

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

asianosainen, palkkayhdyshenkilö, varhaiskasvatuksen esimies,
henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 118

Lastenohjaajan palkkaus 2019

Diaarinumero

DKAN/58/01.01.01/2019

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kasvun tiimin organisaatiomuutosta tehtäessä lastenohjaajaresurssitarpeeksi
määriteltiin 16 lastenohjaajaa, varhaiskasvatuksen ohjaaja sekä kaksi
varhaiskasvatuksen esimiestä.
Toimintakauden alkaessa syksyllä 2018 Kangasalan seurakunnassa
työskenteli 16 lastenohjaajaa vakituisessa työsuhteessa. Näistä työntekijöistä
kaksi oli pitkäaikaisesti poissa työstä. Määräaikaisia, pidempiä työsuhteita
toimintakauden alkaessa oli kaksi. Tarvittaessa työhön kutsuttavia
työntekijöitä oli seitsemän.
Toimintakauden aikana on irtisanoutunut kaksi lastenohjaajaa. Näiden kahden
lastenohjaajan irtisanouduttua resurssivajetta paikattiin tarvittaessa
kutsuttavien työntekijöiden tunteja lisäämällä, sekä jatkamalla määräaikaisia
työsopimuksia. Toimintakauden aikana on myös päättynyt yhden
määräaikaisen työntekijän oppisopimuskoulutus. Hänen työsopimustaan
jatkettiin toukokuun loppuun asti. Yksi vakituisessa palvelussuhteessa
työskentelevä lastenohjaaja on ilmoittanut pohtivansa eläkettä kevään 2019
aikana.
Tällä hetkellä seurakunnassa on yksitoista työssä olevaa vakituisessa
palvelussuhteessa olevaa lastenohjaajaa, sekä kaksi vakituisessa
palvelussuhteessa olevaa työntekijää, jotka ovat pitkillä poissaoloilla.
Vakituisten työntekijöiden lisäksi seurakunnalla on kaksi yli vuoden mittaista
pidempää määräaikaisuutta, joista toinen on päättymässä toukokuussa 2019.
Näiden edellä mainittujen palvelussuhteiden lisäksi seurakunnalla on kolme
osa-aikaista määräaikaista lastenohjaajaa joiden palvelussuhteet päättyvät
toukokuussa sekä kaksitoista tarvittaessa kutsuttavan työsuhdetta.
Seurakunnassa kokeillaan uuden tyyppistä sijaistamiskonseptia
määräaikaisella tehtävällä, jossa on yhdistetty osa-aikaiseen lastenohjaajan
tehtävään lähetyssihteerin tehtävät.
Myös Kangasalla, kuten valtakunnallisesti, lasten määrät kerhoissa ovat
laskeneet. Toimintakaudelle 2018 - 2019 päiväkerhoon haki 105 lasta, kun
tulevalle kaudelle 2019 - 2020 päiväkerhoon haki 86 lasta. Työn tekemisen
kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kun vielä kaudella 18-19 tarvittiin yhteen
päiväkerhoon 4 työntekijää niin, kaudella 19-20 tarvitaan kerhoon 3
työntekijää. Perhetalon iltapäiväkerhon lakkautuksen vaikutus on 2 työntekijää
iltapäiviin vähemmän. Tämä on pienempi resurssimäärä kuin mitä Perhetalo
tällä hetkellä tarvitsee lastenohjaajan työpanosta.
Varhaiskasvatuksen esimiehet ovat tehneet alustavan työaikasuunnitelman
kaudelle 2019 – 2020. Tämän suunnitelman mukaan lastenohjaajien
resurssitarve on pienempi kuin aiempina kausina ollut 16 henkilöä. Nyt
tehtyjen suunnitelmien mukaan kauden alkaessa lastenohjaajatarve on noin
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14 htv. Perhetalon tulevaisuus ja sitä kautta sen toiminnan vaikutus
lastenohjaajia työllistämiseen on kuitenkin vielä avoin. Tähän halutaan
varautua pienellä yliresurssoinnilla.
Aiemman linjauksen mukaan oppisopimusopiskelijalle tehdään työsopimus,
joka kattaa koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Lapsityössä on viime vuosina
ollut useita oppisopimuskoulutettavia. Oppisopimuskoulutus onkin
erinomainen väylä kouluttaa uusia ammattitaitoisia työntekijöitä.
Oppisopimuskouluttaminen kuitenkin vaatii kouluttavalta organisaatiolta
ammattitaidoltaan pätevän henkilöstön työpanosta, ja siksi koulutettavien
henkilöiden määrä yksikössä tulee pitää kohtuullisena.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Jotta seurakunnan toiminta
lapsiperheille säilyy hyvänä, seurakunnan tarvitsee täyttää niin monta
lastenohjaajan tehtävää, että kerhotoiminta voidaan järjestää sen suuruisena
kuin niihin on ilmoittautuneita. Yliresursointi varmistaa pieneltä osin sen, että
lapsille suunnattu toiminta säilyy riittävällä tasolla.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää:
1. Yksi (kaksi, mikäli eläkettä harkitseva lastenohjaaja irtisanoutuu)
lastenohjaajan toimista laitetaan auki keväällä 2019 niin, että vakinainen
lastenohjaaja voi aloittaa viimeistään 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.
2. Seurakuntaan otetaan lastenohjaajan oppisopimussuhteeseen kaksi
henkilöä. Toinen 100 % työajalla ja toinen 60 % työajalla.
3. Kirkkoneuvosto nimeää lastenohjaajien valintaa valmistelevaan
työryhmään kasvatuksen työalajohtajan, henkilöstöpäällikön ja
varhaiskasvatuksen esimiehet.
4. Tehtävien vaativuusryhmä on 402 ja tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden
koeaikaa. Palvelussuhteet alkavat 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävään valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu
jäsen ja hänen tulee ennen tehtävä vastaanottamista esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2
momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö, kasvatuksen työalajohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 13.6.2019
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen

Pöytäkirja

7/2019

6

13.06.2019
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto päätti 9.4.2019 kokouksessaan, että yksi (kaksi, mikäli
eläkettä harkitseva lastenohjaaja irtisanoutuu) lastenohjaajan toimista
laitetaan auki keväällä 2019. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti,
että seurakuntaan otetaan lastenohjaajan oppisopimussuhteeseen kaksi
henkilöä. Toinen 100 % työajalla ja toinen 60 % työajalla. Kirkkoneuvosto
nimesi lastenohjaajien valintaa valmistelevaan työryhmään kasvatuksen
työalajohtajan, henkilöstöpäällikön ja varhaiskasvatuksen esimiehet.
Kaikkien neljän tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja tehtävissä noudatetaan 4
kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteet alkavat 1.8.2019 tai sopimuksen
mukaan. Tehtävään valittavien on oltava evankelis-luterilaisen kirkon
konfirmoituja jäseniä ja heidän tulee ennen tehtävä vastaanottamista esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n
2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Lastenohjaajan toistaiseksi voimassa olevat tehtävät olivat avoinna 25.4. –
15.5. Tehtävään tuli 14 hakemusta, joista rekrytointiryhmä haastatteli
seitsemän hakijaa.
Oppisopimuspaikkaan tuli 10 hakemusta sen hakuaikana 10.5. – 24.5.
Rekrytointiryhmä haastatteli kaksi hakijaa. Lisäksi tehtävään haki jo aiemmin
haastateltu työntekijä.
Näistä nyt valittavista neljästä uudesta työntekijästä osa lähtee luomaan ja
kokeilemaan uudentyyppistä työnkuvaa, niin sanottua ”rakettitehtävää”.
Tällaisen työnkuvan avulla pyritään pääsemään joustavampaan,
kestävämpään sekä lapsilähtöisempään sijaisjärjestelmään Kangasalan
seurakunnan lapsi ja perhetyössä.
Tavoitteena on, että raketin työtunnit jo alun perin muodostuvat joustavasti
työskentelystä eri toimipisteissä sekä kokonaisvaltaisesti lapsi- ja perhetyön
eri tehtävistä. Tällä hetkellä yllättävissä sijaistarpeissa kutsutaan tarvittaessa
työhön tulevia sijaisia töihin. Vakituinen henkilöstö työskentelee vain tietyissä,
etukäteen nimetyissä, toimipisteissä sekä osallistuu etukäteen sovittuihin
tapahtumiin. Uudessa mallissa tavoitteena on joustavasti rakentaa rakettien
työtehtävä siten, että heillä on osaaminen ja valmius työskennellä eri
toimipisteissä ja eri tehtävissä.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Jotta seurakunnan toiminta
lapsiperheille säilyy hyvänä, seurakunnan tarvitsee täyttää niin monta
lastenohjaajan tehtävää, että toiminta voidaan järjestää sen suuruisena kuin
niihin on ilmoittautuneita. Yliresursointi varmistaa pieneltä osin sen, että
lapsille suunnattu toiminta säilyy riittävällä tasolla.

Esitys

Esitys valittavista henkilöistä annetaan kirkkoneuvoston kokouksessa.

Käsittely

Henkilöstöpäällikkö esitti, että lastenohjaajan tehtävään valitaan
haastattelutyöryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti Iina Keskinen ja
Anette Eriksson. Oppisopimuspaikkaan valitaan Anna-Kaisa Ojanen. Toinen
oppisopimuspaikka jätetään täyttämättä.

Liitteet

Hakijayhteenvedot (2 kpl)
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö, kasvatuksen työalajohtaja

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 119

Paula Riekin irtisanoutuminen suntion työsuhteesta

Diaarinumero

85/00.02.07/2019

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Paula Riekki on irtisanoutunut kiinteistöpäällikölle jätetyllä ilmoituksella
6.6.2019 Kangasalan seurakunnan suntion työsuhteesta. Työsuhteen
irtisanomisaika on yksi kuukausi. Paula Riekin työsuhteen päättymispäivä on
6.7.2019.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää Paula Riekille eron suntion työsuhteesta 6.7.2019.

Liitteet

irtisanoutumisilmoitus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 120

Vettenranta virkavapaus

KN 6.6.2019
Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Johanna Jutila
Nuorisotyönohjaaja Ismo Vettenranta on toimittanut anomuksen
virkavapauksesta ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Vettenranta anoo virkavapautta
työskennelläkseen Kansanlähetyksen nuoriso- ja juniorityön
tapahtumakoordinaattorina.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Pykälässä käsitelty asia muuttaa
nuorisotiimin rakennetta ja dynamiikkaa. Pitkäaikaisen työntekijän siirtyminen
toisen työnantajan palvelukseen aiheuttaa työnkiertoa sekä toimintakulttuurin
uudelleen tarkastelua. Työntekijävaihdokset aiheuttavat aina nuorissa
hämmennystä, joka on sekä positiivinen että negatiivinen asia.
Virkavapauden ajaksi palkatun sijaisen avulla resursointi kuitenkin pidetään
kuitenkin nykyisellä tasolla.
Lapsivaikutuksien arvioinnin ovat tehneet kasvatuksen työalajohtaja ja
henkilöstöpäällikkö 31.5.2019

Esitys

Myönnetään Ismo Vettenrannalle virkavapaata ajalle 1.8.2019.- 31.1.2020.
Valtuutetaan henkilöstöpäällikkö tai kasvatuksen työalajohtaja palkkaamaan
sijainen Vettenrannan virkavapauden ajaksi.

Liitteet

Vettenrannan anomus

Käsittely

Asian esitteli talousjohtaja.
Timo Keskinen teki poikkeavan ehdotuksen, että virkavapaus myönnetään
anomuksen mukaisesti 1.8.2019 – 31.7.2020. Markku Tiilikainen ja muut
kannattivat ehdotusta. Perusteeksi todettiin, että vuodeksi saadaan
kattavampi otos ja pätevämpiä hakijoita. Puolen vuoden virkavapaus jättäisi
rekrytointiin puolen vuoden tauon. Vuoden virkavapaus mahdollistaisi
sijaiselle koko vuoden kierron seurakunnan työssä. Vettenranta on myös
tehnyt hyvin pitkän virkauran seurakunnassa. Vuoden sijaisuutta pidettiin
parempana kuin puolen vuoden sijaisuutta.
Perttula ehdotti, että virkavapautta ei myönnetä lainkaan. Tuhola kannatti
Perttulan ehdotusta. Perusteena oli se, että seurakunnan linjan mukaisesti
toista tehtävää varten ei ole myönnetty virkavapautta.
Asiasta äänestettiin. Ensin Keskisen ehdotuksen puolesta äänestivät
Keskinen, tiilikainen, Sarkala, Hirvonen, Puntala, Kivimäki-Hietanen,
Koskimäki, Salo ja Sarkanen. Perttulan ehdotuksen puolesta äänestivät
Perttula ja Tuhola. Kaipia äänesti tyhjää. Keskisen ehdotus voitti äänin 9-2.
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Esityksen puolesta äänestivät Kaipia. Keskisen puolesta äänestivät Keskinen,
Tiilikainen, Sarkala, Hirvonen, Puntala, Kivimäki-Hietanen, Koskimäki, Tuhola,
Salo, Sarkanen. Perttula äänesti tyhjää. Keskisen ehdotus voitti äänin 10-1.
Päätös

Päätettiin äänin 10-1 myöntää virkavapautta 1.8.2019 – 31.7.2020.

Toimeenpano

Ismo Vettenranta, palkkayhdyshenkilö, henkilöstöpäällikkö, kasvatuksen
työalajohtaja

KN 13.6.2019
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Sari Lehtinen
Ismo Vettenrannalle myönnettiin edellisessä kokouksessa virkavapautta
nuorisotyönohjaajan virasta 1.8.2019 – 31.7.2020. Virkavapauden ajaksi
tarvitsee hakea ja valita sijainen.
Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen 13.9.2005 antaman päätöksen
(Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 §:n mukaisen ammattikorkeakoulututkinto
tai 4 §:n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen
tutkinto. Sijaiseksi voidaan valita myös henkilö, joka ei täytä viran
kelpoisuusehtoja.
Sijaiseksi valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja
hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote.

Esitys

1. Julistetaan nuorisotyönohjaajan viransijaisuus haettavaksi 1.8.2019 –
31.7.2020;
2. Valtuutetaan henkilöstöpäällikkö ja kasvatuksen työalajohtaja laatimaan
hakuilmoitus;
3. nimetään haastattelutyöryhmä, johon kuuluvat henkilöstöpäällikkö,
kasvatuksen työalajohtaja sekä kirkkoneuvoston nimeämää jäsentä kasvun
johtokunnasta.

Liitteet

--

Käsittely

Esittelijä muutti esityksensä (3) kohtaa niin, että nimetään
haastattelutyöryhmä, johon kuuluvat henkilöstöpäällikkö, kasvatuksen
työalajohtaja sekä kolme kirkkoneuvoston nimeämää jäsentä
Markku Tiilikainen ehdotti Yrjö Lepolaa, Tapio Perttula Timo Warista ja Aimo
Salo Anne-Mari Thomassenia.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti.
Haastattelutyöryhmään valittiin henkilöstöpäällikkö, kasvatuksen
työalajohtaja, Yrjö Lepola, Timo Waris ja Anne-Mari Thomassen.

Pöytäkirja

7/2019
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Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 13.8.2019
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Ismo Vettenrannan jäädessä virkavapaalle kirkkoneuvosto julisti
nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden haettavaksi 1.8.2019 – 31.7.2020.
Haastattelutyöryhmään valittiin henkilöstöpäällikkö, kasvatuksen
työalajohtaja, Yrjö Lepola, Timo Waris ja Anne-Mari Thomassen.
Hakuaikana 22.7. – 4.8.2019 tuli yhteensä KUINKA MONTA hakemusta.
Haastattelutyöryhmä haastatteli yhteensä KUINKA MONTA hakijaa.

Esitys

Esitys valittavasta henkilöstä annetaan kokouksessa.

Pöytäkirja
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§ 121

Hautamuistomerkkianomus Hramova 1-09-11-393

Diaarinumero

DKAN/67/05.03/2019

Valmistelija

Liisa Niemelä

Esittelijä
Hauta on 1 metrin levyinen ainaishauta, johon on ensimmäisenä haudattu
Maria Hramov(a) 1962. Hänellä oli kaksi tytärtä, joiden kuoleman jälkeen
haudanhaltijaksi nimettiin toisen tyttären poika Paavali Kovaljeff.
Paavali haudattiin samaan hautaan 2016, jolloin haudanhaltijaksi nimettiin
tuolloisen käytännön mukaisesti Paavalin puoliso Helka Kovaljeff.
Helka Kovaljeff haudanhaltijan ominaisuudessa teetti kiviliikkeellä
hautamuistomerkin hionnan ja Paavalin tietojen kaiverruksen, jolloin vanhasta
hautakivestä poistui Marian tiedot ja raamatunlause ”Herra ota minut
valtakuntaasi”, jotka kaikki olivat kullatulla kyrillisellä tekstillä. Lisäksi
vanhassa kivessä oli kullattu ortodoksinen risti.
Marian toisen tyttären tytär Anna Puhakka anoo kirkkoneuvostolta lupaa
asentaa haudalle nykyisen muistomerkin lisäksi laatan, jossa on kaikki teksti,
joka kiven hionnassa poistettiin. (Anomus liitteenä).
Aiemmissa yhteydenotoissa laatan kooksi on mainittu 35/40*50*15 cm.
Anna Puhakka oli Paavalin hautauksen aikoihin pyytänyt Helka Kovajeff:ä
säilyttämään alkuperäiset tekstit.
Anna Puhakka ei toivo haudanhaltijan nimeämistä toisin, vaikka hänen
mielestään asiassa ei ole toimittu aivan oikein.
Helka Kovaljeff ei haudanhaltijana anna lupaa laatan asentamiseen (puhelu
5.6.2019 srk-puutarhuri/ Helka Kovaljeff).
Hautaustoimilain mukaan:
”Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista
muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla hautausmaan ylläpitäjän
hyväksymä.” (Hautaustoimilaki 14 § 1 mom)
Hautaustoimilain mukaan hautamuistomerkeistä päättää hautaoikeuden
haltija. Seurakunnalla ei ole toimivaltaa tehdä päätöstä, joka loukkaa
haudanhaltijan oikeutta päättää hautamuistomerkeistä. Koska haudanhaltija
ei ole antanut lupaa hautamuistomerkin asentamiseen, sitä ei voida asentaa.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto ei anna lupaa asentaa laattaa haudalle, koska sillä ei ole
toimivaltaa ylittää haudanhaltijan päätöstä hautamuistomerkkiasiassa.

Pöytäkirja
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Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Liitteet

anomus muistomerkin asentamisesta

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 122

Rippikoulun paikallissuunnitelma ja ohjessääntö 2019

Kasvun johtokunta 10.4.2019
Diaarinumero
Valmistelija

Monika Viitala, Antti Timonen ja Johanna Jutila

Esittelijä

Johanna Jutila

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Rippikoulun paikallissuunnitelma ja
ohjesääntö ovat ajoittain päivitettäviä asiakirjoja. Vuonna 2017 lanseerattiin
uusi valtakunnallinen Suuri Ihme rippikoulusuunnitelma 2017 ja sen sisältöihin
kouluttautui kolme nuorisotiimin jäsentä. Koulutuksen yhteydessä alkoi uuden
paikallissuunnitelman ja ohjesäännön päivitysprosessi ja sen kouluttaminen
kaikille rippikoulutyötä tekeville työntekijöille. Uudessa
paikallissuunnitelmassa otetaan erityisesti huomioon rippikoululaisten ja
isosten osallistuminen jo rippikoulun suunnitteluun, monipuolisuus
opetusmetodeissa, erilaiset oppijat sekä sukupuolisensitiivisyyteen liittyvät
kysymykset.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty Kasvun tiimin kokouksessa 16.3. 2017

Esitys

Päivitetyt rippikoulun paikallissuunnitelma ja ohjesääntö hyväksytään ja
lähetetään edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäviksi.

Liitteet
Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkoneuvosto

KN 13.6.2019
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kasvun johtokunta on käsitellyt rippikoulun paikallissuunnitelmaa ja
rippikoulun ohjesääntöä, ja lähettänyt ne kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
(Liitteet)
Rippikoulun ohjesääntö on vahvasti velvoittava seurakunnan normisto, ja se
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon
yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä.
Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina toimivat heidän lisäkseen
kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin

Pöytäkirja
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seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Tarvittaessa pidetään
rippikoulu yksityisesti.
Seurakunnan rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto tai
seurakuntaneuvosto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (KJ
3:3 §)
Alistusviranomaisen päätösvalta
Jollei vahvistettavaksi alistettu päätös ole syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka mene viranomaisen toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin
lainvastainen ja jollei se myöskään ole epätarkoituksenmukainen, se on
vahvistettava. Päätökseen voidaan vahvistettaessa tehdä asiasisältöön
vaikuttamattomia oikaisuluonteisia korjauksia. Jos alistusviranomaisen on tämän
lain mukaan ratkaistava asia, se voi muuttaa alistettavaa päätöstä muullakin
tavalla. (KL 24:2, 1 mom)

Esitys

1. Hyväksytään rippikoulun paikallissuunnitelma;
2. hyväksytään rippikoulun ohjesääntö; sekä
3. alistetaan rippikoulun ohjesääntö tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Liitteet

rippikoulun paikallissuunnitelma; rippikoulun ohjesääntö

Käsittely

Kohdassa (1) muutettiin yksimielisesti paikallissuunnitelmassa kohtaa, jossa
käsitellään muualla kuin omassa seurakunnassa pidettäville leireille
osallistumista. Ohje muutettiin muotoon: ”Jos seurakunnan jäsen osallistuu
rippikoululeiriin muualla kuin omassa seurakunnassa, hänen tulee tutustua
oman seurakunnan toimintaan muiden nuorten tavoin. Perustelusta syystä
voidaan rippikoulukoordinaattorin kanssa sopia toisin.”

Päätös

Kohta (1) päätettiin yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti. Kohdat (2) –
(3) päätettiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

tuomiokapitulille alistettavaksi

Muutoksenhaku

alistusasia

Pöytäkirja

7/2019

16

13.06.2019
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 123

LAVA-arvioinnin yhteyshenkilöt

Kasvun johtokunta 22.5.2019
Diaarinumero
Valmistelija
Esittelijä
Seurakunnassa on edellisen valtuustokauden aikana otettu käyttöön LAVAarviointi –käytäntö. Tässä yhteydessä valittiin arviointia tukemaan sekä
luottamushenkilöiden, että työntekijöiden edustajat. Työskentely on alkanut ja
sujunut hyvin, eikä asiassa ole kohdattu suuria hankaluuksia. Jatkon kannalta
on merkityksellistä, että asiaan jo perehtyneet henkilöt jatkavat asian
työstämistä eteenpäin, jotta LAVA-arviointi saadaan todellisesti juurrutettua
työtavaksi.
Nämä edustajat ovat Mari Järvenpää luottamushenkilöiden edustajana, sekä
Tiia Ritola työntekijöiden edustajana.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Arviointi käytännön LAVA-vaikutuksista on tehty
arvioinnin käyttöönoton yhteydessä.

Esitys

Viime kaudella kyseiseen tehtävään valitut henkilöt, Mari Järvenpää ja Tiia
Ritola jatkavat työtään. Molemmat ovat kysyttäessä ilmoittaneet olevansa
käytettävissä tehtävään.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti, LAVA-arviointien yhdyshenkilöinä jatkavat
Mari Järvenpää ja Tiia Ritola.

KN 13.6.2019
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee
se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. (KJ 23:3)

Esitys

Merkitään tiedoksi kasvun johtokunnan päätös valita lapsivaikutusten
arvioinnin (LAVA) yhdyshenkilöiksi luottamushenkilöistä Mari Järvenpää ja
viranhaltijoista Tiia Ritola.

Liitteet

--

Pöytäkirja
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 124

Pentosalin vuokraaminen kaupungille koulun väistötilaksi

Diaarinumero

DKAN/70/03.03.01/2019

Kappelineuvosto 10.4.2019
Muistio keskustelusta koskien Kuhmalahden kouluasiaa
Kohdassa muut asiat käytiin keskustelu Kuhmalahden kouluasiasta.
Opetuspäällikkö Merja Lehtonen on tiedustellut seurakunnalta mahdollisuutta
käyttää Pentosalin seurakuntatiloja kouluopetukseen lakkautettavan Pohjan
koulun luokkien 3-6 osalta. Kaupunki olisi kiinnostunut vuokraamaan
Pentosalin tiloista kerhohuoneen, seurakuntasalin ja aulatilan koulun käyttöön
koulupäiviksi.
Pohjan koulun rehtori Marjaana Myötyrin kanssa on käyty alustava keskustelu
siitä, että seurakunta vuokraisi Pentosalin kerhohuoneen kokonaan koulun
käyttöön ja tila toimisi koulun tavaroiden varastona viikonloppuisin.
Seurakuntasalin ja aulatilan käyttö tapahtuisi koulupäivisin, siten, että näitä
tiloja olisi viikonloppuisin mahdollista vuokrata ulospäin mm. hautajaisten
muistotilaisuuksia varten.
Seurakunnan säännöllinen viikkotoiminta, avoin päiväkerho ja kirkonkoto olisi
mahdollista järjestää liikuntasalin puolella.
Pentosalissa työskentelevien seurakunnan työntekijöiden kanssa on käyty
asiasta keskustelua ja tilojen yhteiskäyttöä pidetään seurakunnan toiminnan
kannalta mahdollisena.
Kappelineuvosto suhtautuu asiaan myönteisesti ja esittää tilojen vuokraamista
kaupungille. Vuokrasopimuksen malliksi kappelineuvosto esittää yhden
vuoden sopimusta, johon sisältyisi seuraavaa lukuvuotta koskeva optio.
Ensimmäisen lukuvuoden päättyessä molemmilla sopimusosapuolilla tulisi
olla mahdollisuus keskeyttää yhteistyö, mikäli toiminta osoittautuu liian
hankalaksi.
LAVA

Asialla on merkittäviä vaikutuksia lasten kannalta. Järjestelyllä
mahdollistettaisiin lakkautettavan Pohjan koulun oppilaiden koulunkäynti
Kuhmalahden alueella. Seurakunnan ja koulun yhteistyö vahvistaisi lasten
kuulumista paikalliseen kappeliseurakuntaan ja kyläyhteisöön ja lisäisi
vuorovaikusta kaiken ikäisten paikkakuntalaisten kanssa.

KN 14.5.2019
Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki

Pöytäkirja
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Kangasalan kaupunki on tiedustellut mahdollisuutta vuokrata Pentosalista
Kangasalan seurakunnan hallinnoimia tiloja Pohjan koulun opetuskäyttöön
lukuvuoden 2019 – 2020 ajaksi. Vuokraus saattaa jatkua myös seuraavan
lukukauden ajan. Vuokraus koskisi Pentosalin sakraalitilaa, kerhohuonetta,
sisääntuloaulaa ja siihen liittyviä WC- tiloja sekä piha-aluetta. Edellä mainitut
tilat olisivat arkipäivisin koulupäivien aikana vain koulun käytössä.
Seurakunta voisi käyttää sakraalitilaa ja aulatiloja perjantai-iltaisin,
viikonloppuisin ja koulun loma-aikoina omaan toimintaansa. Kerhotila olisi
koulun käytössä myös viikonloppuisin ja loma-aikana tarvike- ja
kalustevarastona.
Seurakunnan oma päivätoiminta (esim. avoin päiväkerho ja kirkonkoto) voivat
toimia vuokra-aikana vastikkeetta kiinteistön liikuntasalissa. Pentosalin keittiö
ei kuulu vuokrattaviin tiloihin. Näin keittiötä voidaan käyttää myös koulupäivän
aikana esim. seurakunnan tapahtumien valmisteluun.
Koulutoiminnan edellyttämistä muutostöistä käytettävien sisä- kuin ulkotilojen
osalta vastaa Kangasalan kaupunki niin töiden toteutuksesta kuin
kustannuksistakin.
Muutostyöt
on
hyväksytettävä
seurakunnan
kiinteistöpäälliköllä.
Koulutoiminnan päätyttyä Kangasalan kaupunki on
velvollinen palauttamaan vuokraamansa sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen
kuntoonsa. Muutostöiden toteutuksessa on huomioitava, että vuokrattava
sakraalitila on vihitty kirkoksi ja siellä olevia kristillisiä symboleja ei saa peittää
eikä poistaa.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia:
• opetustilojen ja piha-alueen käytännöllisyys ja turvallisuus
• koulukuljetukset
• kouluruokailun järjestäminen.
Lapsivaikutuksien arvioinnin tekee toiminnan harjoittajana Kangasalan
kaupunki omissa toimielimissään.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Pentosalin tilojen vuokraamisen Kangasalan
kaupungille opetuskäyttöön ja valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan
vuokrauksen tarkemmista ehdoista ja vuokran suuruudesta kaupungin
edustajien kanssa.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

KN 13.6.2019
Valmistelija´

Henri Lehtola

Pöytäkirja
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Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on kaupungin edustajien kanssa neuvoteltu sopimus Pentosalin
vuokraamisesta opetuskäyttöön.
Vuokra kattaa kiinteistön juoksevat kulut pienellä marginaalilla. Olennainen
osa vuokraa on kaupungin velvollisuus korjata tilat ja piha käytön päättymisen
jälkeen.
Vastuunjako on määritelty niin, että seurakunnalle ei kiinteistön omistajana
muodostu muita velvollisuuksia, jotka johtuvat koulutoiminnan
erityisluonteesta. Tämä johtuu siitä, että vuokra on lähellä
omakustannushintaa.

Esitys

Hyväksytään liitteenä oleva vuokrasopimus ja valtuutetaan vs. talousjohtaja
allekirjoittamaan se.

Liite

vuokrasopimuksen luonnos

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja vs.

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 125

Jalmari Finnen messukasukan konservointi

Yhteyden johtokunta 21.2.2019
Diaarinumero
Valmistelija

Heikki Repo

Esittelijä

Jukka Heroja
Finnen messukasukka 1930-luvulta kaipaa konservointia. Kustannusarvio 950
euroa.

LAVA

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

Esitys

Yhteyden johtokunta päättää konservoinnista.

Liitteet

Lisätietoa liitteessä

Päätös

Johtokunta päättää tilata konservoinnin messukasukalle esityksen mukaan

Toimeenpano
KN 13.6.2019
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoherra on käyttänyt otto-oikeuttaa siirtää yhteyden johtokunnan päätös
Finnen kasukan konservoinnista kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.
Kirkkoneuvoston on ratkaistava,
• mikä on tarpeeksi ammattitaitoinen taho konservoimaan Finnen
kasukan
• Millä periaatteilla sen voi viedä pois seurakunnan alueelta ja kuinka
sitä voi kuljettaa
Tällaiset ohjeet on olemassa Finnen kastemaljasta mutta ei kasukasta.

Esitys

Keskustellaan ja päätetään periaatteet

Liitteet

--

Päätös

Kohdassa (1) päätettiin yksimielisesti, että kasukka voidaan antaa Tupulatäkki
oy:n konservoitavaksi ja kuljetettavaksi saadun tarjouksen mukaisesti.
Kohdassa (2) päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvosto päättää kasukan
käyttämisestä seurakunnan ulkopuolella.

Pöytäkirja
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Toimeenpano

kirkkoherra, tiedoksi yhteyden johtokunnalle

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 126

Uusheräys ry:n avustusanomus

Diaarinumero

DKAN/80/02.00.01/2019

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Uusheräys ry järjestää yhdessä Kangasalan seurakunnan kanssa
valtakunnallisen Kesäseurat-tapahtuman 26.-28.7.2019. Tapahtumapaikkana
on Lukion ja Pikkolan yläasteen muodostama kampus-alue sekä Kangasalan
kirkko. Uusheräys on osalle paikkakuntalaisille tuttu Heinäkallion leirikodin
kautta.
Seurojen ohjelma on laadittu uusheräyksen toimesta. Kangasala on alueena
vahvasti mukana ohjelmassa: Ohjelmaan sisältyy mm. ”Kaarina
Maununtyttären” opastama harjukierros sekä kesäillan seurat Haralanharjun
näkötornilla. Kangasalan kirkossa järjestetään la-iltana Majatalo-ilta sekä
sunnuntaina Matkalaulumessu ja Lähetysjuhla. Eri tilaisuuksiin odotetaan n.
1000 seuravierasta.
Uusheräys on vastannut tilaisuuden järjestelyistä varsin itsenäisesti,
seurakunta on toki antanut järjestelyapua oman paikallistuntemuksensa
kautta. Myös viestinnän toimialalla on tehty yhteistyötä: Kesäseurat tulevat
näkymään mm. kesän Kotikirkko-liitteessä.
Uusheräys ry on lähettänyt Kangasalan seurakunnalle anomuksen
taloudellisesta tuesta. Tukea anotaan 5000 euroa käytettäväksi
seuraohjelmien painatukseen, tiedotuskuluihin sekä seurojen AV-toiminnan
kustannuksiin.
Tehtävästä esityksestä on keskusteltu etukäteen vs. talousjohtajan kanssa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kesäseuroissa on varsin runsaasti
ohjelmaa, joka on suunnattu erityisesti kouluikäisille ja nuorille.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa
16.06.2019.

Esitys

Uusheräys ry:lle myönnetään 3.500 euron avustus käytettäväksi
anomuksessa mainittuihin kustannuksiin.

Liitteet

Anomus ja kesäseurojen ohjelma.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja ja taloussihteeri

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 127

Teatteriryhmä Ranta Ensemblen apurahahakemus

Palvelun johtokunta 21.5.2019
Diaarinumero
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Teatteriryhmä Ranta Ensemble hakee apurahaa diakonisen
tarinateatteriprojektin valmistamiseen. Tarkempi selvitys hankkeesta on
liitteenä.

LAVA

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

Esitys

Johtokunta keskustelee asiasta ja miettii vaihtoehtoja hankkeen mahdolliselle
toteuttamiselle.

Liitteet

Liite 8

Päätös

Palvelun johtokunta keskusteli asiasta ja totesi, että tarinateatteri on
vahvamenetelmä päätti anoa kirkkoneuvostolta vuoden 2019 talousarvioon
varattua luovuusrahaa 1500 €.

Toimeenpano

Kirkkoneuvostolle

KN 13.6.2019
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Luovuusrahaa voidaan käyttää toimintaan, joka on luonteeltaan uudenlaista,
ideoivaa, tai johtaa uudenlaisiin toimintatapoihin. Sen tulee olla
määräaikaista, tai sen tuottama hyöty tulee voida sisällyttää perustoimintaan.
Anomusta käsiteltäessä on mm. ratkaistava se, myönnetäänkö luovuusrahaa
avustuksen omaisesti ulkopuolisen toimijan käytettäväksi.

Esitys

Keskustellaan ja tehdään päätös luovuusrahan käyttämisestä.

Liitteet

hankkeen kuvaus

Käsittely

Kirkkoherra esitti, että luovuusrahaa myönnetään palvelun johtokunnan
esittämä 1.500 €. Avustus maksetaan kustannuspaikalle 101.290.0000 (muu
surakuntatyö) varatulle luovuusrahan osasta.

Pöytäkirja

7/2019
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti kirkkoherran esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

johtava diakonian viranhaltija

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 128

Kuhmalahden vanhustentalosäätiön purkaminen

Diaarinumero
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kuhmalahden kunta ja Kuhmalahden seurakunta ovat vuonna 1974
perustaneet Kuhmalahden vanhustentalosäätiön. Säätiön tarkoituksena on
hankkia asuntoja mahdollisimman halpaa vuokraa vastaan vähintään 65vuotiaille kuhmalahtelaisille vanhuksille, jotka eivät omilla varoillaan kykene
vuokraamaan asuntoa käyvällä vuokralla. Peruspääomaksi Kuhmalahden
kunta on antanut 100.000 mk ja Kuhmalahden seurakunta 5.000 mk.
Säädekirjan mukaan säätiön hallitukseen Kuhmalahden kunta (nykyään
kangasalan kaupunki) on valinnut neljä jäsentä ja Kuhmalahden seurakunta
(nykyään Kangasalan seurakunt) yhden jäsenen. Säätiö omistaa kiinteistön
Kuhmalahden kirkonkylällä.
Säätiön hallitus on päättänyt säätiön purkamisesta ja selvitysmiesten
asettamisesta, sekä asettaa säätiön selvitystilaan kokouksessaan 3.7.2018.
Selvitysmiehiksi on valittu Tomi Toivonen ja Jarmo Kivineva (molemmat
Kangasalan kaupungin palveluksessa). Selvitystila on rekisteröity 6.9.2018.
Selvitysmiehet käyttävät säätiön toimivaltaa selvitystilan aikana.
Talousjohtaja on käynyt selvitysmies Tomi Toivosen ja kiinteistöä isännöivän
Toni Ketolaisen kanssa keskustelun ma 18.3.2019.
Selvitysmies on antanut tiedoksi, että vanhustentalosäätiön purkamisessa
edetään tällä hetkellä viivytyksittä. Säätiö ei ole saanut säädekirjan mukaisia
asumishakemuksia riittävästi pitkään aikaan. Kolmestakymmenestä
huoneistosta kymmenen on tyhjillään. Säätiön talous on kehno, ja säätiön
omistamassa kiinteistössä on n. 500.000 € korjausvelkaa. Vuoden 2018
tilinpäätöksen mukaan tilikauden alijäämä on n. -94.500 € sisältäen n. 89.000
€ alaskirjauksen kiinteistöstä. Taseen mukaan omaa pääomaa on n. 4.500 €
ja vierasta pääomaa n. 87.500 €. Pitkäaikaista lainaa on n. 57.000 €
(rahoituslaitoksilta ja Kangasalan kunnalta). Kiinteistön kirjanpidollinen arvo n.
64.000 €.
Kiinteistöstä on tehty kuntokatselmus. Kiinteistöstä on lisäksi pyydetty kaksi
arviokirjaa, joiden vaihteluväli on 45.000 – 60.000 € sisältäen käytännössä
maapohjan ja tekniset liittymät. Arviokirjojen mukaan kiinteistöjen antamisesta
julkisesti myyntiin ei ole tarkoituksenmukaista kiinteistöjen kunnon, sijainnin,
mahdollisten purkukustannusten ja markkinatilanteen vuoksi. Selvitysmies
käy neuvotteluja Kangasalan kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön kanssa
kiinteistön myymisestä velkojen määrää vastaavalla hinnalla.
Mikäli säätiön purkautuessa säätiölle jää varoja, ne jaetaan peruspääoman
antamisen suhteessa Kangasalan kaupungin ja Kangasalan seurakunnan
välillä. Varat on silloinkin käytettävä säädekirjan osoittamaan
käyttötarkoitukseen. Muutoin säätiö on itsenäinen oikeushenkilö, jonka
asioista päättää sen hallitus – tällä hetkellä sen selvitysmiehet. Sen enempää
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Kangasalan kaupunki kuin Kangasalan seurakunta ei omista päätös- tai
toimivaltaa säätiön asioissa.
LAVA

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

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

Säädekirja

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

KN 13.6.2019
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kuhmalahden vanhustentalosäätiön isännöitsijä ja selvitysmies ovat 4.6.2019
ilmoittaneet, että he valmistelevat säätiön omistuksessa oleva kiinteistön
myymistä KOy Taloherttualle.
Toimivaltaa asiassa käyttävät säätiön hallitus ja selvitysmies.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 129

Toimitilojen vuokraaminen tai ostaminen: KOY Kangasalan Pälkäneentie 1:tä

KN 19.2.2019
Diaarinumero
Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Henri Lehtola
Kangasalan seurakunnan toimitilat, virasto ja taloustoimisto sijaitsevat
nykyisin KOY Kangasalan Myllypohjan omistamissa ja hallitsemissa
kiinteistöissä ja rakennuksessa sekä KOY Harjunsola II omistamissa ja
hallitsemissa kiinteistössä ja rakennuksessa. Kyseisten
kiinteistöosakeyhtiöiden omistamien kiinteistöjen alueelle Kangasalan
kaupunki on valmistelemassa kaavamuutosta. Kaavamuutoksella on
tarkoitus kehittää kiinteistöjen liike- ja toimitilarakentamisen tehokkuutta
lisäämällä rakennusoikeutta ja rakennusten kerroskorkeutta. Samalla alueen
yleisilmettä kehitetään ympäröivän rakennuskannan mukaisesti
kaupunkimaisempaan suuntaan.
Kaavoituksen valmistuttua ja saatua lainvoiman sen toteuttaminen edellyttää
KOY Kangasalan Myllypohja ja KOY Harjunsola II omistamien rakennusten
purkamista. Suunnitteilla olevan kaavan toteuttaminen vaatii Kangasalan
seurakunnalta uusien toimitilojen hankkimista.
Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat neuvotelleet KOY Kangasalan
Pälkäneentie 1 omistajien kanssa toimitilojen vuokraamisesta heidän
omistamastaan rakennuksesta. Kiinteistöosakeyhtiö omistaa ja hallitsee
Kangasalan kunnan Herttualan kylän kiinteistöä Orava rekisterinumero 2:484
sekä sillä olevaa rakennusta.
Rakennuksessa on vuokrattavissa olevaa toimitilaa yhteensä 745 m2 ja yksi
huoneisto (2h+k) 59,5 m2. Kiinteistöön on tehty rakennustekninen tutkimus
sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Kangasalan seurakunnan viraston ja
taloustoimiston toimintojen siirtäminen näihin tiloihin edellyttää tilojen muutosja korjaustöitä. Selvitykset muutos- ja korjaustöistä on esitetty liitteissä.
Kiinteistön omistaja on jättänyt Kangasalan seurakunnalle tarjouksen
vapaiden toimitilojen vuokraamisesta.
Uusien toimitilojen vuokraaminen KOY Kangasalan Pälkäneentie 1:stä
edellyttää:
- vuokralaisen löytämistä vanhoille toimitiloille
- muutos- ja korjaustöiden vastuiden ja niistä aiheutuvien kustannusten
jakautumisen sopimisesta omistajan ja vuokralaisen kesken.

LAVA

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

Käsittely

Kirkkoneuvosto tutustuu annettuun aineistoon ja valtuuttaa talousjohtajan
tekemään vuokrasopimuksen toimitilojen vuokraamisesta Jatesal Oy:ltä KOY
Kangasalan Pälkäneentie 1:stä.

Käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti esitystään niin, että
pyydetään Jatesal oy:ltä vuokrasopimusluonnos ja laaditaan seurakunnan
omien tilojen vuokraamista varten vuokrasopimusluonnos kaupungille
kaupungin kantaa varten.

Liitteet

-Yhtiöjärjestys KOY Kangasalan Pälkäneentie 1
- Kaavakartta
- Selvitys kiinteistön kunnosta ja soveltuvuudesta
- Kustannuslaskelmat vuokrasta sekä muutos- ja korjaustöistä

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 6.6.2019
Valmistelija

Harri Pitkämäki / Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Julkisuuslain 24 §, liikesalaisuus
Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat kevään aikana keskutelleet Jatesal
oy:n edustajien kanssa KOY Pälkäneentie 1 (entinen Nordean kiinteistö)
vuokraamisesta tai ostamisesta. Jatesal oy:ltä on pyydetty
vuokrasopimusluonnosta ja myyntitarjousta.
Kiinteistöstä on saatu myyntitarjous aivan vähän ennen esityslistan
lähtemistä. Kirkkoneuvoston jäsenille toimitetaan asiasta lisätietoa esityslistan
lähtemisen jälkeen.
Seurakunnan johtoryhmä ja osa henkilöstöä on käynyt tutustumassa
kiinteistöön. Kiinteistöä pidetään varsin sopivana seurakunnan käyttöön. Tila
ei ole sellaisenaan käytettävissä, koska se vaatii työskentelytilojen ja
työhuoneitten rakentamista. Tilaan on mahdollista rakentaa seurakunnan
työtä palvelevat huonejärjestelyt. Kiinteistössä on kaksi holvia. Se sisältää
myös kolme asuntoa, jotka tulevat vuokrattuina.
Koska kiinteistö vaatii työtilojen rakentamista, kiinteistön ostaminen on
tarkoituksenmukaisempi ratkaisu. Vuokravaihtoehdossa työhuoneitten ja
työtilojen rakentaminen jäisi väliaikaiseksi, eikä niitä siksi kannata tehdä
kustannusten vuoksi aivan sillä tavalla kuin olisi pitkäjänteisesti parasta.
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Seurakunnalle on luovutettu kiinteistön kuntoa koskevia tutkimuksia.
Kiinteistö on omalla tontilla. Rakennuksen julkisivu on suojeltu, mikä estää
rakennuksen suurimittaista kehittämistä. Seurakunnalla ei kuitenkaan olisi
tarpeita tehdä rakennukseen julkisivua muuttavia muutostöitä.

Kokouksessa keskustellaan kiinteistön vuokraamisen ja ostamisen
mahdollisuudesta.
Vuokrasopimuksen solmiminen kuuluu kirkkoneuvoston toimivaltaan.
Kiinteistön ostamisesta tekee päätöksen kirkkovaltuusto.
Vuokraamisvaihtoehdossa on päätettävä vuokrasopimuksen kesto.
Seurakunta tavoittelee vähintään viiden vuoden vuokrasopimusta.
Kirkkoneuvosto voi tehdä kirkkovaltuustolle esityksen, että se päättää ostaa
kiinteistön tarjotulla tai muulla neuvotteluissa jo sovitulla kauppahinnalla, ja
valtuuttaa allekirjoittamaan kauppakirjan.
Talousjohtajan lisäys esittelyyn
Kirkkoneuvoston jäsenille on lähetetty
- Kiinteistö Oy Kangasalan Pälkäneentie 1:n yhtiöjärjestys. Kiinteistöyhtiö
omistaa ja hallitsee Kangasalan kunnan (211) Herttualan kylän (407)
kiinteistöä Orava RN:o 2:484 sekä hallitsee sillä olevaa rakennusta
- asbesti- ja haitta-ainetutkimus
- kuntotutkimus
- pohjapiirustus
- Myllypohjan vuokraamisen arvio
- kiinteistöpäällikön esitys, joka sisältää vuokraamisvaihtoehdon
vuokrakulut ja vuokratuotot.
Rahoitus:
Seurakunnalla pankkirahoituksena n. 1.000.000 € sekä sijoituksina 2.400.000
€ ilman testamenttivarallisuutta. Kiinteistö on mahdollista ostaa
pankkitalluksena olevilla rahoilla, sekä ehkä maltillisesti sijoituksia purkamalla.
Talousjohtaja on tiedustellut myös laina-rahoitusta. Lainarahoitus voi olla
järkevää, koska korot ovat alhaisia, ja korkokulu voi olla vähäisempi kuin
sijoituksista saatava tuotto. Alustavan tiedon mukaan kiinteistöön voi saada
lainoitusta n. 500.000 €. Kymmenen vuoden laina-ajalla vuosittainen lainan
lyhennys olisi 50.000 € / vuosi lisättynä korolla, jonka voi arvioida olevan
alkuvaiheessa 5.000 – 10.000 € vuodessa. Loppusumma olisi helppo
rahoittaa seurakunnan käteisvaroilla.
Kiinteistön korjaamiseen ja sisätilojen järjestämiseen kuluu arviolta 570.000.
Mikäli seurakunta ostaa kiinteistön, on seurakunnan tehtävä asiasta esitys
kirkkovaltuustolle investointivaltuutusta varten.
Kaikki asiakirjat eivät ole saatavilla kirkkoneuvoston kokouksessa 6.6.2019.
Osa asiakirjoista saadaan vasta kirkkoneuvoston kokoukseen 13.6.2019.
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Esitykseen kirkkovaltuustolle on liitettävä mahdollisuus toimittaa esitykseen
liitteitä esityslistan lähtemisen jälkeen. Tärkeimmät puuttuvat asiakirjat ovat
kirjallinen myyntitarjous, isännöintitodistus, KOY:n tilinpäätös sekä arviokirja.
Kauppahinnan tulee olla kiinnityksistä ja panteista vapaa, ja seurakunta vaatii
panttikirjat itselleen vapaina rasituksista.
Kauppahinta on salainen (julkisuuslaki 24 §, liikesalaisuus)
Esitys

1. keskustellaan kiinteistön vuokraamisesta tai ostamisesta.
2.a. Hyväksytään esitetty vuokrasopimusluonnos ja valtuutetaan
talousjohtaja allekirjoittamaan vuokrasopimus
tai
2b. Tehdään kirkkovaltuustolle esitys kiinteistön ostamisesta.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
a. Päättää hankkia omistukseensa Jatesal oy:ltä enintään sen
etukäteen ilmoittamalla kauppahinnalla Kangasalan kunnan
(211) Herttualan kylän (407) kiinteistön Orava RN:o 2:484
sekä sillä sijaitsevan rakennuksen.
Kiinteistö hankitaan kiinnityksistä ja panteista vapaana.
Panttikirjat vaaditaan seurakunnan haltuun vapaina
rasitteista.
b. valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan
lainasopimuksen, joka on enintään kauppahinnan suuruinen.
c. päättää 600.000 € lisäyksestä investointisuunnitelmaan.
Investoinnilla on tarkoitus tehdä hankittavaan kiinteistöön
sen vaatimat rakenteelliset korjaukset sekä uudistaa sisätilat
seurakunnan toiminnan tarpeita vastaavaksi.

Päätös

Kohdan (1) keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen
kohdan (2b)-mukaisesti.

Toimeenpano

esitys kirkkovaltuustolle

Muutoksenhaku

valituskielto / oikaisuvaatimus

KN 13.6.2019
Valmistelija

Henri Lehtola / Harri Pitkämäki

Esittelijä

Henri Lehtola
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Käydään läpi asiakirjat kirkkovaltuustoa varten, erityisesti arviokirja.
Käsitellään 6.6.2019 saatuja liitteitä ja mahdollisesti myöhemmin saapuneita
asiakirjoja.
Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. Lähetetään tarpeelliset asiakirjat
kirkkovaltuutetuille tiedoksi 17.6.2019 kokousta varten.

Liitteet

liitteet on jaettu kokouksessa 6.6. Muut liitteet lähetetään esityslistan
lähettämisen jälkeen ja liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätettiin
1. tehdä vastatarjous kiinteistöstä Orava RN:o 211-407-2-484 ja sillä
olevasta rakennuksesta, tai niiden hallintaan oikeuttavista osakkeista,
liitteessä mainitulla summalla. Tarjous on voimassa ma 17.6.2019 klo
15.00 saakka. Tarjous on ehdollinen ja sen lopullinen hyväksyminen
riippuu seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksyvästä päätöksestä.
(Liite, salainen: Julkisuuslain 24 § 20-kohta)
2. Valtuuttaa talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö käymään neuvotteluja
seurakunnan saamaan myyntitarjoukseen asti.
3. Keskeyttää asian käsittely tällä erää, ja jatkaa sitä maanantaina
17.6.2019 klo 17.00 Suoraman seurakuntakeskuksessa.
Asian käsittelyä jatkettiin maanantaina 17.6.2019 klo 17.00. Tällöin
päätettiin
4. todeta, että Jatesal oy:n kanssa on päästy kauppahinnasta
yhteisymmärrykseen (Liite, salainen: Julkisuuslain 24 § 20-kohta)
5. Kirkkoneuvosto muuttaa kokonaisuudessaan esitystään
kirkkovaltuustolle siten, että kirkkovaltuusto keskustelee asiasta ja
jättää asian uudelleen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
6. että tehdään ennen uutta kirkkovaltuuston kokousta kiinteistön
pohjakerroksen kosteustasoihin liittyvä korjaussuunnitelma ja
laaditaan kustannusarvio.
7. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön
neuvottelemaan kauppakirjan luonnoksesta.
Tämän asian lopullinen käsittely päättyi 17.6.2019 klo 17.40.

Toimeenpano

talousjohtaja

Liite

vastatarjous ja kauppahintaliite, salainen, liikesalaisuus.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 130

Kirkkoherran 60-vuotisjuhlat

Diaarinumero

86/01.05/2019

Valmistelija

Henri Lehtola / Sari Lehtinen

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoherra Seppo Jarvan 60-vuotisjuhlia on suunniteltu sunnuntaille
22.9.2019. Suunnitelmia ovat valmistelleet kirkkoneuvoston ohjausryhmä,
henkilöstöpäällikkö ja talousjohtaja.
Suunnitelmat sisältävät juhlamessun, kirkkokahvit seurakuntalaisille,
kutsutilaisuuden ja iltakonsertin seurakuntalaisille.
Tapahtuman kustannusarvio on 7.150 €. Se sisältää tarjoilut,
esiintymispalkkioita sekä linja-autokuljetuksen Kuhmalahdelta ja
Sahalahdelta.

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi

Liitteet

--

Käsittely

Kirkkoherra katsoi itsensä esteelliseksi. Puhetta johti varapuheenjohtajankin
ollessa poissa kirkkoneuvoston vanhin jäsen, Aimo Salo. Asian esitteli
kokouksessa henkilöstöpäällikkö.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvoston ohjausryhmä
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§ 131

Talouden toteuma 5/2019

Diaarinumero

DKAN/10/00.01.03/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talousarvion toteuma 6.6.2019. Käytännössä kipaan ei ole
kirjautunut vielä paljoakaan kesäkuun kuluja.
Talousarvon tasaisen toteutumisen perusteella toteumien tulisi olla n. 41 %.
Talousarviossa ei vielä näy suunniteltu investointien purkaminen
käyttötalouden kustannuspaikoille ja tileille, mikä on käsiteltävänä
kirkkovaltuuston kokouksessa 17.6.2019

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

Talouden toteuma 5/209

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 132

Kuukausiraportti 4/2019

Diaarinumero

DKAN/44/00.01.03/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on Kangasalan seurakunnan kuukausiraportti 4/2019.

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi

Liitteet

kuukausiraportti 4/2019

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 133

Taloussihteeri Nurkkalan irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Taloussihteeri Merja Nurkkala on lähettänyt irtisanoutumisilmoituksensa
11.6.2019. Nurkkalan viimeiseksi työssäolopäiväksi on sovittu 10.7.2019.
Taloussihteerin pääasialliset tehtävät ovat: Kangasalan seurakunnan sekä
sisäisestä että ulkoisesta kirjanpidosta ja maksuliikenteestä vastaaminen
KiPa –yhteyshenkilönä (KiPa= kirkonpalvelukeskus) sekä Domus
asiakirjahallinta ohjelman käytöstä vastaaminen Kangasalan seurakunnassa.
Kolmantena kokonaisuutena taloussihteerin tehtäviin kuuluu
reskontranhoitajan sijaistaminen. Alun perin tehtävään on kuulunut myös
asiakaspalvelutehtäviä kirkkoherranvirastossa. Nurkkalan omasta toiveesta
asiakaspalvelutehtäviä on ollut hyvin vähän ja sen sijaan taloussihteerin
työpanosta on myyty Oriveden seurakuntaan yksi päivä viikossa. Nurkkalan
irtisanoutuessa taloussihteeriyhteistyö Oriveden kanssa päättyy.
Kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa työskentelee yhteensä neljä
työntekijää. Työntekijöiden toiveesta kesälomat on sijoitettu kesäkuun ja
elokuun puolenvälin välille. Sijaisia ei ole palkattu, sen sijaan
kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat suljettuina keskiviikkoisin ja
perjantaisin. Käytännössä kesäloma-aika tarkoittaa kirkkoherranviraston ja
taloustoimiston osalta sitä, että työssä on yhtäaikaisesti enintään kolme
työntekijää.
Vuoden 2020 talousarvion tekeminen on aloitettu, ja se työllistävä vaikutus on
suurimmillaan elo- ja lokakuussa. Taloussihteerin merkittävä tehtävä on olla
talousjohtajan apuna budjetoinnissa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapsivaikutuksien arvioinnin on tehnyt
henkilöstöpäällikkö.

Esitys

1. Kirkkoneuvosto myöntää eron taloussihteeri Merja Nurkkalalle.
2. Kirkkoneuvosto palkkaa määräaikaiseksi taloussihteeriksi FM Katja
Glasbergin ajalle 1.7.2019 – 31.12.2019.

Liitteet

Nurkkalan irtisanoutumisilmoitus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Nurkkala, Glasberg, henkilöstöpäällikkö, palkkayhdyshenkilö

Pöytäkirja
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§ 134

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
Talousjohtaja:
16/2019
Maksuvapautus
17/2019
Maksuvapautus
18/2019
Viitasen testamentti: toimeksianto
Henkilöstöpäällikkö:
Seurakuntapuutarhuri:
3/2019
Kesäkukkahankinta kaudelle 2019
4/2019
Hautamuistomerkkisuunnitelma Helminen 1-03-08-249-252
Hallintokappalainen:
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 135

Päätös

Kirkkoneuvosto - Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7/2019

38

Pöytäkirja

7/2019

39

13.06.2019
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 136
Kirkkoneuvosto
- Ilmoitusasiat
1. Vs. talousjohtaja on 31.5.2019 tehnyt Viitasen testamentista 25.000 € toimeksiannon
lunastamalla Nordea Säästö Korko kasvu -osuuksia. Käteisellä katetaan
testamenttirahastossa ollutta n. 21.000 € käteisvajetta. Vaje on syntynyt testamentin
käytöstä jo edellisenä vuonna. Loppusumma on testamentin tavanomaista käyttämistä
varten.
Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 137

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50.
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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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki)
mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

116, 120, 123, 128-132, 134-136

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

117-119, 121, 124-127, 133

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät

122

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 momentti
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 momentti,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentti, tai
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 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on (alv
0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
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
117-119, 121, 124-127, 133

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. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti
(faksilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä
voidaan käsitellä.
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 132-135 §).
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.
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
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
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.

Pöytäkirja
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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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-

Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-

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

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli
122

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

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. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
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Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen hankinta-lain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon
päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden
kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai
tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon
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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta 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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä
- 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 tarkoitettu
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
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voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1)
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankinta-sopimusta ei jaeta osiin
hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai
kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää
hankintalain 25 §: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 (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
260 €
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 €

2.050 €
4.100 €
6.140 €

