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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
Laulettiin virsi 910: 1-2. Kirkkoherra piti alkuhartauden.
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 ke 23.1.2019.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä oli 11 pöytäkirjan alussa läsnäolevaksi
mainittua jäsentä ja yksi varajäsen, yhteensä 12, sekä muut läsnäolevaksi
merkityt henkilöt.
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

Kirkkoneuvoston on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Hirvonen ja Heini Kivimäki-Hietanen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 31.1. – 15.2.2019.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti muuten, mutta kohdassa 7
käsitellään lisäksi verkkotiedottajan irtisanoutuminen ja uuden rekrytoiminen.
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§2

Haudan hallinta-ajan päättymiset 2018

Diaarinumero

DKAN/5/05.01.01/2018

Valmistelija

Liisa Niemelä

Esittelijä

Henri Lehtola

Hautaustoimilain muistomerkkejä koskevat säännökset edellyttävät, että
hautaoikeuksien määräaikoja seurataan. Kangasalan seurakunnassa seurantaa
on tehty vuodesta 2005 alkaen.
KL 17 LUKU 2§ sel. 4.
Hautaoikeus lakkaa, kun määräaika pidennyksineen on kulunut loppuun,
kun hautaoikeus on julistettu menetetyksi (KL 17:5,3) tai kun oikeudenhaltijat
ovat luovuttaneet hautaoikeuden takaisin. Hyvään hallintoon kuuluu, että
seurakunnat mahdollisuuksien mukaan ottavat hautaoikeuden haltijaan
yhteyttä, kun määräajaksi annettu hautaoikeus on umpeutumassa.
HL 14§ 3mom.
Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota
hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei
hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta
hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu
tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan
ylläpitäjälle vastikkeetta.
Kun hautaoikeus on lakannut eivätkä vainajan omaiset halua jatkaa hallintaaikaa, hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus
hautamuistomerkin poistamiseen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu
tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan
ylläpitäjälle vastikkeetta. Toisinaan omaiset vasta hautamuistomerkin
poistamista koskevan kuulutuksen saatuaan pyytävät hautaoikeuden
voimassaoloajan jatkamista. Seurakunta voi harkintansa mukaan suostua
tähän, jolloin hautamuistomerkin poistamista koskeva asia raukeaa.
Lain mukaan seurakunnalle jo palautuneenkin haudan hautaoikeutta voi
jatkaa, ellei siihen ole estettä. Kirkkolain nojalla seurakunnalle palautuneet,
unohdetut sekä hautaoikeusajan päättyessä uudelleen lunastamatta jääneet
arkkuhaudat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi hautaoikeuden
menetyspäivästä lukien. Tänä aikana niitä voidaan luovuttaa henkilöille, joilla
olisi oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä. Haudasta
peritään maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
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Kangasalan seurakunnassa vuoden 2018 lopussa päättyi 10.01.2018
tulostetun luettelon mukaan 43 haudan hallinta-aika. Tarjouslasku
hallintaoikeuden jatkamisesta lähetettiin 10.01.2018 niiden hautojen
omaisille, joiden yhteystiedot olivat tiedossa. Muutamia hautoja kyltitettiin,
sillä joko haudanhaltijan osoitetta ei ollut tiedossa tai tarjouskirje palautui
seurakuntaan.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että paikallislehdessä kuulutetaan liitteen
hautaluettelossa olevien yhdeksän haudan hallinta siirtyneeksi Kangasalan
seurakunnalle ja edelleen luovutettavaksi vuoden 2022 alusta alkaen.
Hautamuistomerkit siirtyvät seurakunnalle, mikäli niitä ei ole poistettu
31.10.2019 mennessä.

Liitteet

Muistio: Toimenpiteet asiassa

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§3

Anomus haudan hallinnasta Lehtotie 2-03-04-130

Diaarinumero

DKAN/1/05.00/2019

Valmistelija

Liisa Niemelä

Esittelijä

Henri Lehtola
Haudan Lehtotie (2-03-04-130) hallinta-aika päättyi vuoden 2018 lopussa.
Tammikuussa 2018 lähetettiin tarjous hallinta-ajan jatkamisesta
haudanhaltijoille ja yhteystiedottomille haudoille asetettiin hallinta-ajan
päättymisestä kertova kyltti.
Haudan Lehtotie haltija Tauno Lehtotie luovutti haudan takaisin seurakunnalle
16.1.2018 päiväämällään asiakirjalla (liitteenä) muistomerkkeineen.
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätöksellä 1/2018 hauta siirtyi
seurakunnan hallintaan (liitteenä).
Harri Lehtotie puolisoineen anoo kyseistä hautapaikkaa itselleen. Hänellä ei
ollut ennen yhteydenottoaan seurakuntaan tiedossa, että hauta oli luovutettu.
Lain mukaan seurakunnalle jo palautuneenkin haudan hautaoikeutta voi jatkaa, ellei siihen ole estettä. Kirkkolain nojalla seurakunnalle palautuneet,
unohdetut sekä hautaoikeusajan päättyessä uudelleen lunastamatta jääneet
arkkuhaudat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi hautaoikeuden menetyspäivästä lukien. Tänä aikana niitä voidaan luovuttaa henkilöille, joilla olisi oikeus
tulla haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä. Haudasta peritään
maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Seurakuntapuutarhuri puoltaa haudan takaisin luovuttamista, jotta hauta
säilyy suvulla.
Muistomerkki on yhä paikallaan haudalla.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Hautapaikkaa anotaan takaisin suvun
hallintaan. Sukuhaudan vaikuttavuus lapsiin on monitahoinen. Paitsi
mahdollisena tulevana hautapaikkana se rikastuttaa lasten elämää monilla
muilla tavoilla, mm. sukuyhteyden säilymisellä.

Esitys

Luovutetaan haudan Lehtotie (2-03-04-130) hallinta anomuksen mukaisesti
Harri ja Arja Lehtotielle 29.1.2019 lukien määräajaksi seurakunnan
sopimuskäytännön mukaisesti.

Liitteet

Tauno Lehtotien haudan luovutusasiakirja
seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätös 1/2018
Harri Lehtotien anomus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§4

Kirvestes 2018-2020 palkkaryhmien J ja K paikallinen järjestelyerä huhtikuu 2018

KN22.5.2018 (§57)
Diaarinumero

DKAN/26/01.02.01/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Kirkkoneuvoston varapj. Torsti Tulenheimo
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018 – 2020 allekirjoituspöytäkirjassa 2§
sopimustarkistukset vuonna 2018 kohdassa 2.2. todetaan, että seurakunta
päättää 1.4.2018 lukien 1,6 % suuruisen järjestelyerän käyttämisestä liitteen 8
mukaan määriteltävään J- ja/tai K-hinnoitteluryhmän viranhaltijan
peruspalkkaan.
Kangasalan seurakunnassa kirkkoherra on hinnoitteluryhmässä K40 ja
talousjohtaja J40.
Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien
viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista
muodostetusta palkkasummasta.
Työnantajan tulee järjestelyerää käyttäessään ottaa huomioon, että
johtoasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai
verrokkiryhmien palkkaan nähden.
Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan kehittämään ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä
edellytetään,
että
työtehtävien
vaativuuden,
laaja-alaisuuden
ja
vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen
kokonaisuuden arvioimiseksi on asetettu tai asetetaan tavoitteet, joiden
pohjalta peruspalkka voidaan jatkossa määritellä. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä
luomaan käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen
arviointiin liittyy. Suositeltavaa on muun muassa kokeilla seurakuntajohdon
tavoite- ja arviointikeskusteluja käytännössä.
Kangasalan seurakunnassa kirkkoherra on hinnoitteluryhmässä K40 ja
talousjohtaja J40. Järjestelyerän suuruus on 176,51€.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että järjestelyerä käytetään siten, että talousjohtajan
ja kirkkoherran kuukausipalkkoja korotetaan 1,6 % ajalla 1.4.2018- 31.3.2019.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että ohjausryhmä määrittelee kirkkoherralle ja
talousjohtajalle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.

Päätös
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1/2019

8

29.01.2019
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Toimeenpano

Kirkkoherra, talousjohtaja, palkat

KN 29.1.2019
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Kirkkoneuvoston varapj. Timo Keskinen
Ohjausryhmä on keskusteltuaan kirkkoherran ja vs. talousjohtajan kanssa
määritellyt kirkkoherran ja vs. talousjohtajan tavoitteet vuodelle 2019.
Tavoitteet esitellään liitteessä, joka lähetetään erikseen kirkkoneuvostolle.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi määritellyt tavoitteet. Lisäksi
kirkkoneuvosto päättää, että ohjausryhmä määrittelee kirkkoherran ja
talousjohtajan tavoitteet vuodelle 2020 vuoden 2019 marraskuun loppuun
mennessä.

Liite

Tavoitteet

Käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan, että asian esittelijänä toimi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Timo Keskinen ja pöytäkirjaa piti henkilöstöpäällikkö Sari
Lehtinen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

Kirkkoherra, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kirkkoneuvoston
puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Muutoksenhaku

Valituskielto
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§5

Eine Yrjänän irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Eine Yrjänä on pyytänyt eroa vahtimestarin tehtävästä, siten että hänen
viimeinen palveluksessa olo päivänsä on 30.4.2019.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää eron Eine Yrjänälle niin, että hänen
palvelussuhteensa viimeinen voimassaolopäivä on 30.4.2019.

Liitteet

Yrjänän irtisanoutuminen

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö, palkanlaskennan yhteyshenkilö, henkilölle tiedoksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus
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§6

Diakonian virkajärjestelyt

KN 12.9.2017 /§
Erityistyön diakoni Sirpa Aholan irtisanoutuminen
Diaarinumero
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Sirpa Ahola on pyytänyt eroa erityistyöndiakonin virasta 5.10.17 lukien. Ko.
viran erityistyö on muodostunut päihde- ja kriminaalityöstä. Viran
vaativuusryhmä on ollut 502 (2297,26€), jota on korotettu vaativuusosalla
(89,04€).
Seurakunnan strategian yhtenä painopisteenä on työn ja voimavarojen
rohkea arviointi. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että
henkilövaihdosten yhteydessä tehtäviä, sekä niiden vaikuttavuutta arvioidaan
kriittisesti sekä laaja-alaisesti. Tällainen arviointiprosessi vaatii aikaa, jotta
kuulluksi tulevat sekä työntekijät että luottamushenkilöt.

Esitys

1. Myönnetään ero Sirpa Aholalle.
2. Käynnistetään erityistyön diakonin tehtävän arviointi johtavan diakonian
viranhaltijan johdolla, siten että palvelun johtokunta tekee marraskuun
kirkkoneuvostoon esityksen diakonian virkajärjestelyistä.
3. Syksyn 2017 osalta johtava diakonian viranhaltija tekee tarvittavat
työjärjestelyt määrärahojen puitteissa.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Sirpa Ahola, palkkasihteeri, diakonian johtava viranhaltija

KN 7.11.2017
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Diakoniassa on tällä hetkellä kahdeksan virkaa, joista seitsemän on
kokoaikaista sekä yksi osa-aikainen (60%) määräaikainen virka. Seitsemästä
kokoaikaisesta virasta yksi on johtavan diakonian virka, yksi viranhaltija hoitaa
30% osuudella rippikoulukoordinaattorin tehtävää ja yksi viroista on erityistyön
diakonin tehtävä joka on suunnattu päihde- ja kriminaalityöhön. Lisäksi yhteen
kokoaikaiseen diakonin virkaan kuuluu 40% työpanoksella lähetyssihteerin
tehtäviä. Diakoniatyön tehtäviin on kuulunut myös kahvila Seurahuoneen
toiminnan organisointi sekä suunnittelu.
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Palvelun johtokunta käsitteli (18.9.2017 / §8) kokouksessaan diakonian
virkatilannetta:
Palvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle:
1) Diakonian erityistyön virka lakkautetaan 31.12.2017 (vaativuusryhmä 502/
2297,26€ korotettuna vaativuusosalla 89,04€).
2) Perustetaan diakonian virka (vaativuusryhmä 502 /2297,26€) 1.1.2018
lukien. Jatkossa päihde- ja kriminaalityö sisällytetään perusdiakoniatyöhön.
3) Osa-aikainen määräaikainen diakonian virka lakkautetaan 31.12.2017.
4) Seurahuoneen organisointi ja suunnitteluvastuu siirtyy pois diakoniatyöstä.
Näiden muutosten jälkeen seurakunnassa on seitsemän kokoaikaista
diakonian virkaa. Näistä yksi on johtavan diakonin virka, yksi diakonian
viranhaltija hoitaa 30% osuudella rippikoulukoordinaattorin tehtävää ja yksi
viranhaltija hoitaa lähetyssihteerin tehtävää (40%).
Esitys

Hanne Karakselan hoitama määräaikainen ja osa-aikainen (60%)
diakonianvirka täysiaikaistetaan määräaikaisuuden päättymiseen saakka
31.12.2018. Kyseisen diakonianviran työnkuvaan sisällytetään päihde- ja
kriminaalityön tehtäviä.
Kirkkoneuvosto palaa syksyllä 2018 erityisdiakonin viran lakkauttamiseen ja
perusdiakonian viran perustamiseen.
Seurahuoneen
organisointi
ja
vapaaehtoiskoordinaattorin tehtäviin.

suunnitteluvastuu

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Hanne Karaksela, Eveliina Sydänlähde, Palvelun johtokunta

siirretään

PALVELUN JOHTOKUNTA 10.9.2018
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Palvelun johtokunta on vuosi sitten esittänyt, että erityisdiakonian virka
lakkautetaan ja tilalle perustetaan diakonian virka ilman erityismäärittelyä.
Kirkkoneuvosto kuitenkin päätti 7.11.2017, että ma.diakoniaviranhaltija Hanne
Karakselan työ muutettiin kokoaikaiseksi ja hänen työalakseen lisättiin
päihdetyö 31.12.2018 asti.
Järjestely on ollut hyvä ja Karakselan työala on osoittautunut toimivaksi.
Diakoniatyötä on tarkasteltu kokonaisuutena vuosien 2017 ja 2018 aikana.
Tämän johdosta on mm. toteutettu muutoksia vastaanottokäytännöissä.
Samanaikaisesti vastuu Seurahuoneen toiminasta siirtyi pois
diakoniatyöntekijöiltä. Muutokset ovat luoneet mahdollisuuden koko
diakoniatiimin työn uudelleen järjestelyyn. Näin ollen erityisviralle ei tänä
aikana ole ollut tarvetta.

Pöytäkirja
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Esitys

1. Palvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että erityisdiakonian virka lakkautetaan 31.12.2018.
2. Palvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että seurakuntaan perustetaan diakonian virka
(vaativuusluokka 502) 1.1.2019 alkaen

Päätös
Toimeenpano
KN 11.9.2018
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkoneuvosto käsitteli 7.11.2017 (2017 / §117) Sirpa Aholan eroa
erityisdiakonian virasta sekä ko. viran lakkauttamista. Tällöin kirkkoneuvosto
päätti palkata määräaikaiseen palvelussuhteeseen Hanne Karakselan
31.12.2018 asti, siten että hänen työalakseen lisättiin päihdetyö.
Kirkkoneuvosto päätti palata viran lakkauttamiseen syksyllä 2018.
Samassa päätöksessä kirkkoneuvosto siirsi Seurahuoneen toiminnan pois
diakoniatyöstä vapaaehtoiskoordinaattorille.
Diakoniatiimi johtavan diakonianviranhaltijan johdolla ovat tarkastelleet
diakoniatyötä kokonaisuutena ja tehtyjen ratkaisujen toimivuutta vuosien 2017
ja 2018 aikana. Tämän pohjalta johtava diakonian viranhaltija on esittänyt
Palvelun johtokunnalle erityisdiakonian viranlakkauttamista 31.12.2018 sekä
diakonian virka (vaativuusluokka 502) perustamista 1.1.2019 alkaen.

Esitys

1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että erityisdiakonian virka
lakkautetaan 31.12.2018.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntaan perustetaan
diakonian virka (vaativuusluokka 502) 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto, Palvelun johtokunta, Henkilöstöpäällikkö

KV 26.09.2018
Esitys

1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että erityisdiakonian virka lakkautetaan 31.12.2018.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntaan perustetaan
diakonian virka (vaativuusluokka 502) 1.1.2019 alkaen.
Päätöksen (2)-kohdan tekeminen edellyttää KL 8:3 § mukaista
määräenemmistöä.

Pöytäkirja
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus

KN 09.10.18
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkovaltuusto päätti 26.9.18, että seurakuntaan perustetaan toistaiseksi
voimassa oleva diakonian virka 1.1.2019 alkaen. Virassa on kirkkohallituksen
päätöksen nro 124 1§ mukaiset diakonian viranhaltijan pätevyysvaatimukset.
Viran vaativuusryhmä on 502. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen.
Diakonin esimiehenä toimii johtava diakonian viranhaltija. Virkaan valittavan
tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran
vastaanottamista.

LAVA-ARVIOINTI:

Palvelun johtokunta on käsitellyt diakonian viran perustamista 10.9.18
kokouksessaan, mutta se ei kuitenkaan ole tehnyt lava-arviointia.
Henkilöstöpäällikön tekemä arvio: Seurakunnassa on perhetyöhön
erikoistunut diakoni Päivi Segerroos. Nyt palkattavalla diakonilla ei ole suoria
työtehtäviä lapsi- ja perhetyössä. Kuitenkin diakonian tekemällä kirkon
yhteiskuntatyöllä on epäsuoria vaikutuksia, sillä kaikkiaan diakoninen työ
tähtää vastuulliseen elämäntapaan ja yhteiskunnan rakenteitten
oikeudenmukaisuuteen. Diakoni osallistuu rippikoulutyöhön.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että diakonin virka julistetaan auki edellä mainituin
vaatimuksin ja valitsee valintaa valmistelevaan ryhmään kirkkoherran,
henkilöstöpäällikön ja johtavan diakonian viranhaltijan.
Virassa toivotaan aloitettavan 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

Käsittely

Sakari Vanhanen ehdotti esityksen lisäksi haastatteluryhmään Henriikka
Tarria ja Aimo Salo ehdotti Anne-Mari Thomassenia.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti niin, että lisäksi
haastattelutyöryhmään valittiin Henriikka Tarri ja Anne-Mari Thomassen.

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 29.1.2019
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Avoimesta diakonian virasta ilmoitettiin seurakunnan nettisivuilla, mol.fipalvelussa, oikotie-palvelussa sekä sakastin sivulla. Hakuaika tehtävään oli
10.12. – 23.12.2018. Hakuaikana tuli viisi hakemusta. Rekrytointiryhmä
haastatteli kaksi hakijaa.

Pöytäkirja
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LAVA-ARVIOINTI:

Palvelun johtokunta on käsitellyt diakonian viran perustamista 10.9.18
kokouksessaan, mutta se ei kuitenkaan ole tehnyt lava-arviointia.
Henkilöstöpäällikön tekemä arvio: Seurakunnassa on perhetyöhön
erikoistunut diakoni Päivi Segerroos. Nyt palkattavalla diakonilla ei ole suoria
työtehtäviä lapsi- ja perhetyössä. Kuitenkin diakonian tekemällä kirkon
yhteiskuntatyöllä on epäsuoria vaikutuksia, sillä kaikkiaan diakoninen työ
tähtää vastuulliseen elämäntapaan ja yhteiskunnan rakenteitten
oikeudenmukaisuuteen. Diakoni osallistuu rippikoulutyöhön.

Esitys

Esitys valittavasta henkilöstö annetaan kirkkoneuvostossa.

Käsittely

Todettiin, että haastattelutyöryhmä on haastatellut hakijat Juha Pentinlehto ja
Hanne Karaksela, ja että haastattelutyöryhmä ehdottaa virkaan yksimielisesti
Hanne Karakselaa.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti valita diakonian virkaan Hanne Karaksela 1.2.2019
lähtien.

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Toimeenpano

Valittava henkilö, hakijoille tiedoksi, Kirkkovaltuusto, Palvelun johtokunta,
Henkilöstöpäällikkö, palkanlaskennan yhdyshenkilö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§7

Tiedottajan sijaisuus

Diaarinumero

DKAN/64/01.01.01/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Tiedottaja Tiina Mylläri on jäämässä perhevapaalle. Seurakunnan tiedotuksen
henkilöresurssi on kaikkiaan 1,4 htv:ta. Myllärin lisäksi tiedotuksessa
työskentelee osa-aikaisene (40% työpanos) Hanna Parviainen. Parviaisen
työpanos on kohdennettu pääsääntöisesti verkkotiedottamiseen, kun taas
Myllärillä on kokonaisvastuu tiedotuksesta.
Seurakunnan henkilöstöuutiskirjeessä (Henkkari) tehtävä oli sisäisille
hakijoille avoinna tammikuussa 2019.
Edellisessä rekrytoinnissa tiedottajan tehtävää haki noin 100 henkilöä. Näiden
henkilöiden osaamisalueet jakautuivat karkeasti ottaen kolmeen: graafisen
alan osaamiseen, toimitukselliseen osaamiseen ja vähemmistönä ollut
organisaatioviestinnän osaajat. Myllärin osaamisalueena on
organisaatioviestintä.
Kangasalan seurakunnan viestintää on pyritty kehittämään viime vuosina.
Tällaisen kehittämisen toivoisi jatkuvan tulevaisuudessakin. Viestintä on alana
voimakkaasti muuttuva, ja vaatii tekijältään monialaista osaamista sekä
näkemystä eri viestintäkanavista ja niiden käytöstä eri tavoin.
Viestinnän näkökulmasta seurakunta organisaationa on myös haasteellinen
haltuun otettava. Seurakuntaan liittyy paljon perinteitä, myös
toimintamalleissa ja -tavoissa. Kuitenkin viestinnällisenä tavoitteena on
tavoittaa myös niitä seurakuntalaisia, jotka eivät perinteisesti ole olleet
mukana seurakunnan toiminnassa Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
viestintäkanava tulee käyttää nykyaikaisia välineitä ja huomioida nykyaikaisen
viestinnän keinot. Vaikka paikallislehden seurakuntapalsta puolustaa
paikkaansa vielä tänä päivänäkin, on se tiedottajan tämän päivän työssä
hyvin pienessä roolissa.
Määräaikaisen tiedottajan tehtävän täyttäminen on haasteellinen tehtävä.
Tehtävän vaatimukset ovat hyvin moninaiset. Määräaikaiseen tehtävään ei
luonnollisestikaan ole yleensä yhtä paljon hakijoita kuin toistaiseksi voimassa
olevaan tehtävään. Rekrytointiprosessi pitäisi pystyä kohdistamaan
mahdollisimman tarkasti, jotta saisimme useampia päteviä ja sopivia hakijoita.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto asettaa määräaikaisen tiedottajan tehtävän avoimeksi ajalle
25.2.2019 – 15.2.2020 sekä määrittää haluamansa henkilöt
rekrytointiryhmään.

Pöytäkirja
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Liitteet

--

Käsittely

Todettiin, että pykälän yhteydessä käsitellään myös verkkotiedottaja Hanna
Parviaisen irtisanoutuminen ja uuden henkilön rekrytoiminen.
Esittelijä muutti esitystään niin, että määräaikainen tiedottajan tehtävä
asetetaan avoimeksi ajalle 25.2.2019 – 28.2.2020.
Aimo Salo ehdotti rekrytointiryhmään Anne-Mari Thomassenia, Tapio Perttula
ehdotti Heini Kivimäki-Hietasta ja MarkkuTiilikainen Timo Keskistä.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti.
1. Myöntää ero Hanna Parviaiselle osa-aikaisesta verkkotiedottajan
tehtävästä anomuksensa mukaisesti 14.2.2019 lukien.
2. asettaa määräaikainen tiedottajan tehtävä avoimeksi esityksen
mukaisesti.
3. Valittiin rekrytointiryhmään Anne-Mari Thomassen, Heini KivimäkiHietanen ja Timo Keskinen, Sari Lehtinen ja Seppo Jarva

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

kohtaan (1) oikaisuvaatimus, muuten valituskielto

Pöytäkirja
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§8

Ehdollinen irtisanoutuminen: Jaatinen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Teija Jaatinen on 23.1.2019 lähetetyllä
sähköpostillaan ilmoittanut irtisanoutuvansa nykyisestä tehtävästään 1.2.2019
sillä ehdolla, että hänet valitaan toiseen tehtävään Tampereen
seurakuntayhtymässä. (Liite)
Päivämäärä 1.2.2019 ei sisällä irtisanomisaikaa. Jaatisella on tehtävässään
yhden kuukauden irtisanomisaika. Niinpä hän pyytää, että palvelussuhde
päättyisi ilman irtisanomisaikaa 3.2.2019.
Pyyntö on ehdollinen. Mikäli mainittu uusi valinta Tampereen
seurakuntayhtymässä ei toteudu, päätös raukeaa.
Jaatinen on keskustellut järjestelystä henkilöstöpäällikön ja talouspäällikön
kanssa.

LAVA

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

Esitys

1. Päätetään ehdollisesti myöntää Teija Jaatiselle ero Kangasalan
seurakunnan toimistosihteerin virasta 4.2.2019 lukien.
2. Päätetään, että seurakunta ei edellytä virkaehtosopimuksen mukaisen
irtisanomisajan käyttämistä.
3. Päätös on ehdollinen. Ehdollisuus poistuu, mikäli Teija Jaatinen valitaan
toiseen tehtävään Tampereen seurakuntayhtymässä. Toisessa tapauksessa
(1)-kohdan päätös raukeaa.
4. Pyydetään Teija Jaatista ilmoittamaan välittömästi Tampereen
seurakuntayhtymän päätöksestä.
5. Annetaan viran täyttäminen henkilöstöpäällikön valmisteltavaksi.

Liitteet

Irtisanoutumisilmoitus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§9

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa ja kappelineuvostossa

Diaarinumero

DKAN/5/00.00.01/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Johtokuntien johtosäännön mukaan:
Johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston
keskuudestaan valitsemalla edustajalla, johtokunnan työalojen
vastuuhenkilöillä, kirkkoherralla ja talousjohtajalla.
Lisäksi kirkkojärjestyksen mukaan:
Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston
keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla
kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei
päätöksen tekoon (KJ 12:2)

LAVA

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

Esitys

Valitaan kirkkoneuvoston edustajat Kuhmalahden kappeliseurakunnan
kappelineuvostoon ja johtokuntiin.
-

Kappelineuvosto:
Kasvun johtokunta:
Palvelun johtokunta:
Yhteyden johtokunta:

NN
NN
NN
NN

Liitteet

--

Käsittely

Timo Keskinen ehdotti kappelineuvostoon Liisa Sarkalaa, Timo Keskinen
Kasvun johtokuntaan Sanni Pesosta, Tapio Perttula ehdotti palvelun
johtokuntaan Sirkka Tuholaa, ja Aimo Salo yhteyden johtokuntaan Riina
Sarkasta.

Päätös

Valittiin edustajat seuraavasti:
-

Kappelineuvosto:
Kasvun johtokunta:
Palvelun johtokunta:
Yhteyden johtokunta:

Liisa Sarkala
Sanni Pesonen
Sirkka Tuhola
Riina Sarkanen

Toimeenpano

Tiedoksi johtokuntien työstä vastaaville ja johtokunnille

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 10

Johtokuntatyöstä vastaavien viranhaltijoitten nimeäminen

Diaarinumero

DKAN/5/00.00.01/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Johtokuntien johtosäännön mukaan:
Johtokunnan vastuuhenkilön valitsee kirkkoneuvosto.
Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia kokouksen järjestelyistä yhdessä
puheenjohtajan kassa sekä kokouksen asioitten valmistelusta yhdessä
työalavastaavien kanssa. Vastuuhenkilö huolehtii talousarvion,
toimintasuunnitelman ja toimintakertomusten laadinnasta yhdessä
työalavastaavien kanssa. Hän laatii talousarvion kipa-järjestelmään ja seuraa
johtokunnan alaisen talousarvion kehittymistä.
Esittelijänä johtokunnassa on joko johtokunnan vastuuhenkilö tai työalasta
vastaava. Talousarviovastuu on työalan vastuuhenkilöllä.

LAVA

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

Käsittely

Jukka Hirvonen katsoi itsensä esteelliseksi eikä osallistunut asian käsittelyyn.

Esitys

Valitaan johtokuntien vastuuhenkilöiksi:
-

Kasvun johtokunta: kasvatuksen työalajohtaja Johanna Jutila
Palvelun johtokunta: johtava diakonian viranhaltija Mirja-Leena Hirvonen
Yhteyden johtokunta: hallintokappalainen Henri Lehtola, ja hänen
toimiessaan talousjohtajan sijaisena johtava kanttori Jukka Heroja.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettiin
kokouksessa.

Toimeenpano

tiedoksi valituille

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 11

Ystävyysseurakuntatoimikunnan nimeäminen

Diaarinumero

DKAN/9/00.00.01/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakunnalla on ystävyysseurakuntatoimikunta, jossa on ollut puheenjohtaja
ja kahdeksan muuta jäsentä. Jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkoherra on viranhaltijana osallistunut toimikunnan työskentelyyn.
Toimikunta valitaan kirkkoneuvoston toimikaudeksi 2019-20.
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa. (kirkkolaki 23:8)

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: lapsilla ei ole edustusta toimikunnissa ja
työryhmissä. Toimikunnan tehtävä on päätöksissään ottaa huomioon
seurakunnassa olevien lasten etu.

Esitys

Valitaan ystävyysseurakuntatoimikunnan puheenjohtajaksi
Outi Kurronen,
sekä toimikunnan muiksi jäseniksi ja varajäseniksi:

Liitteet

--

jäsen
Outi
varajäsen Gitte

Kurronen
Mustonen

jäsen
Marja-Liisa
varajäsen Sanna

Mäsä
Säämäki

jäsen
Kai
varajäsen Mikko

Mattsson
Jussila

jäsen
Harri
varajäsen Timo

Ahonen
Honkola

jäsen
Irma
varajäsen Mirja

Kerttula
Jussila

jäsen
Maija
varajäsen Ulla

Kirvesoja
Muranen

jäsen
Ari
varajäsen Tapio

Valkola
Perttula

jäsen
Marko
varajäsen Torsti

Wickholm
Tulenheimo

jäsen
Anneli
varajäsen Heikki

Kiminki
Karhu

Pöytäkirja
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra, puheenjohtaja, tiedoksi jäsenille

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 12

Strategiatyöryhmän nimeäminen

Diaarinumero

DKAN/9/00.00.01/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Kirkkoherra
Seurakunnan nykyinen strategia on tehty vuosiksi 2016-20. Uuden strategian
valmistelu on tarpeen aloittaa kuluvana vuonna. Uudet luottamuselinten
kaudet tuovat luontevan mahdollisuuden aloittaa työskentely heti uusien
kausien alettua.
Strategiatyöryhmä on asiantuntemukseen perustuva työryhmä, joka ei ole KL
7:2 tai 23:8 mukainen seurakunnan hallintoa hoitava toimielin. Strategian
laatimista ajatellen työryhmän kokoonpanossa ovat tärkeitä sekä strateginen
asiantuntemus että luottamuselinten kautta syntyvä edustuksellisuus.
Työryhmän jäseninä ovat kirkkoherra ja talousjohtaja sekä mahdollisesti
kolmas viranhaltija. Luottamushenkilöitä valitaan viisi. Työryhmän kutsuu
koolle kirkkoherra ja sihteerinä on talousjohtaja tai ryhmä kutsuu itselleen
sihteerin. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Talousarviossa on yhteyden johtokunnan tavoitteissa, että seurakunta
toteuttaa julkisuuskuvatutkimuksen. Tutkimus on strategian uudistamisen yksi
taustaväline. Tutkimuksella ei ole omaa, erillistä määrärahaa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Lapsilla ei ole edustusta seurakunnan
hallinnossa. Työryhmän tehtävä on pohtia seurakunnan strategiaa myös
lasten näkökulmasta.

Esitys

1. Nimetään strategiatyöryhmä, jonka jäseniä ovat.
-

luottamushenkilöinä Riikka Hinkka, Timo Keskinen, Mirja Jussila, Torsti
Tulenheimo ja Krista Kurppa.

-

Viranhaltijajäseninä kirkkoherra, talousjohtaja ja NN.

2. Työryhmän kutsuu koolle kirkkoherra.
3. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
4. Työryhmän sihteerinä on talousjohtaja tai kolmas viranhaltija. Työryhmä voi
myös kutsua itselleen sihteerin.
Käsittely

Liitteet

Kirkkoherra ehdotti, että kolmas viranhaltijajäsen on henkilöstöpäällikkö Sari
Lehtinen

--

Pöytäkirja
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti lisättynä kirkkoherran
ehdotuksella.

Toimeenpano

kirkkoherra, valituille tiedoksi

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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Pöytäkirja
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§ 13

Kiinteistötyöryhmän nimeäminen

Diaarinumero

DKAN/9/00.00.01/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunnassa on tällä hetkellä meneillään useita alustavia
kiinteistösuunnitelmia. Kangasalan keskustan kehittäminen vaikuttaa
seurakunnan käytössä oleviin tiloihin ja myös tulevaisuuden tilaratkaisuihin.
Lisäksi monet seurakunnan kiinteistöt tulevat muutamien vuosien kuluessa
peruskorjausikään. Edellisenä vuonna on valmisteltu kiinteistöstrategiaa, jota
varten on nimetty oma työryhmänsä.
Suunnittelun tueksi sekä kiinteistöpäällikön ja talousjohtajan avuksi on hyvä
nimittää kiinteistötyöryhmä. Se on asiantutijaelin, joka ei ole KL 7:2 ja 23:8
mukainen seurakunnan hallintoa hoitava toimielin.
Toimielimessä on 2-3 viranhaltijaa sekä 3 luottamushenkilöä. Toimielin
valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii
kiinteistöpäällikkö. Ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle talousjohtaja.
Seurakunnan työaloista lapsi- ja nuorisotyö käyttää kiinteistöjä kaikkein
eniten.

LAVA

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

Esitys

1. Nimitetään kiinteistötyöryhmä, johon kuuluvat
-

Puheenjohtajana Panu Hirvonen

-

muina luottamushenkilöjäseninä Markku Tiilikainen, Jussi Haavisto, Timo
Koivukangas ja Pekka Lahti,

-

viranhaltijoina talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja kasvatuksen
työalajohtaja

2. Sihteerinä toimii kiinteistöpäällikkö
3. Ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle talousjohtaja
Käsittely

Esittelijä esitti, että alkuperäisen esityksen lisäksi kirkkoherralla on
työryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti lisättynä esittelijän uudella
ehdotuksella.

Toimeenpano

talousjohtaja, valituille tiedoksi

Pöytäkirja
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Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 14

Viestintätyöryhmän nimeäminen

Diaarinumero

DKAN/9/00.00.01/2019

Valmistelija

Tiina Mylläri

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakunnassa on ollut viestintätyöryhmä, joka on tiedottajan apuna
valmistellut viestinnän strategisia asioita. Työryhmä on luonteeltaan
asiantuntijaelin. Se ei ole KL 7:2 ja KL 23:8 mukainen hallintoa hoitava
toimielin.
Työryhmässä on tiedottaja (mahdollisesti molemmat tiedottajat), 1-2 muuta
viranhaltijaa sekä 2-3 luottamushenkilöä. Työryhmä valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Toinen tiedottajista voi olla ryhmän sihteeri. Tiedottaja
kutsuu koolle ensimmäisen kokouksen.
Nykyiseen viestintätyöryhmään kuuluvat
- luottamushenkilöinä Irmeli Jokilampi (pj), Sakari Vanhanen ja Ilkka
Rahkonen
- viranhaltijoista diakoni, rippikoulukoordinaattori Monika Viitala,
nuorisotyönohjaaja Antti Timonen, seurakuntapastori Elina Oksanen,
verkkotiedottaja Hanna Parviainen ja tiedottaja Tiina Mylläri

LAVA

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

Esitys

1. Päätetään perustaa vuosille 2019-20 asiantuntijaelimeksi
viestintätyöryhmä, johon kuuluvat
-

viranhaltijoina tiedottaja, verkkotiedottaja, Monika Viitala, Antti Timonen ja
Elina Oksanen.

-

luottamushenkilöt NN, NN ja NN.

2. Ryhmän ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle tiedottaja.
3. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
4. Ryhmän sihteereinä toimivat tiedottajat.
Liitteet

--

Käsittely

Kirkkoherra esitti, että asia jätetään pöydälle

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 15

Seurakunnan edustajat yhdistysten ja yhtiöiden hallintoelimissä 2019-20

Diaarinumero

DKAN/64/00.06.01/2017

Valmistelija

Talousjohtaja

Esittelijä

Talousjohtaja
Kangasalan seurakunnalla on edustajia useiden yhteisöjen ja yhtiöiden
toimielimissä. Alla on luettelo vuonna 2017 päätetyistä edustajista.
1. Kirkkopalvelut ry, vuosikokous: Riina Sarkanen
2. Seurakuntien Lapsityön Keskus, vuosikokous: johtava lapsityönohjaaja
Karin Uotila
3. Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry: seurakunta-puutarhuri Liisa
Niemelä, varalla talousjohtaja Annu Kuusisto
4. Riun kalastuskunta, vuosikokous: Torsti Tulenheimo
5. Kiinteistö Oy Kangasalan Harjunsola I, yhtiökokous: ollut Timo
Koivukangas, ehdokas hallitukseen: Torsti Tulenheimo, varalla Annu Kuusisto
6. Kiinteistö Oy Kangasalan Harjunsola II, yhtiökokous: ollut Timo
Koivukangas, ehdokas hallitukseen: Torsti Tulenheimo, varalla Annu Kuusisto
7. Kiinteistö Oy Myllypohja, yhtiökokous: Markku Tiilikainen
8. Kiinteistö Oy Myllypohja, ehdokas hallitukseen: Annu Kuusisto
9. As Oy Lukonrinne, yhtiökokous: Harri Pitkämäki
10. As Oy Mäntykelo, yhtiökokous: Harri Pitkämäki
11. As Oy Mäntylukko, yhtiökokous: Harri Pitkämäki
12. As Oy Ukinhovi, yhtiökokous: Harri Pitkämäki
13. As Oy Kuohunrinne, yhtiökokous: Harri Pitkämäki
14. Viissylisen metsätien vuosikokous: Heikki Lahtinen
15. Viissylisen metsätien tiehoitokunta: Annu Kuusisto
16. Käpykankaan metsäautotien vuosikokous: Heikki Lahtinen
17. Käpykankaan metsäautotien tiehoitokunta: Heikki Lahtinen
18. Paalijärven metsäautotien vuosikokous: Heikki Lahtinen
19. Kuhmalahden Vanhustentalosäätiö, hallitus: Juhani Yli-hinkkala ja varalla
Liisa Sarkala

Pöytäkirja
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20. Iso-Jylhän metsäautotien, vuosikokous: Juhani Yli-Hinkkala
21. Vähä-Pennon osakaskunta, osakaskuntakokous: Antti Vappula
22. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, osuuskuntakokous: Harri Pitkämäki
23. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, ehdokas hallitukseen: Harri
Pitkämäki
24. Valkamanrannan osakaskunta, osakaskuntakokous Harri Pitkämäki
Lisäksi kirkkoneuvosto on päättänyt, että talousjohtaja voi päättää sijaisesta
edellä mainittuihin yhteisöihin varsinaisten edustajien ollessa estyneitä.
Edustus tapahtuu valtakirjalla.
LAVA

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

Esitys

1. Valitaan edustajat yhteisöjen ja yhtiöiden toimielimiin seuraavasti:
a. Kirkkopalvelut ry, vuosikokous: NN
b. Seurakuntien Lapsityön Keskus, vuosikokous: Kasvatuksen
työalajohtaja Johanna Jutila
c. Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry: seurakunta-puutarhuri
Liisa Niemelä, varalla talousjohtaja vs. Henri Lehtola
d. Riun kalastuskunta, vuosikokous: NN
e. Kiinteistö Oy Kangasalan Harjunsola II, yhtiökokous: NN; ehdokas
hallitukseen: NN, varalla talousjohtaja vs. Henri Lehtola
f. Kiinteistö Oy Myllypohja, yhtiökokous: NN; ehdokas hallitukseen:
talousjohtaja vs. Henri Lehtola, varalla kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
h. As Oy Lukonrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
i. As Oy Mäntykelo, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
j. As Oy Mäntylukko, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
k. As Oy Ukinhovi, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
l. As Oy Kuohunrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
m. Viissylisen metsätien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja Heikki
Lahtinen; Viissylisen metsätien tiehoitokunta: kiinteistötoimen työnjohtaja
Heikki Lahtinen
o. Käpykankaan metsäautotien vuosikokous: kiinteistöpäällikkö Heikki
Lahtinen; Käpykankaan metsäautotien tiehoitokunta: Heikki Lahtinen
r. Paalijärven metsäautotien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja
Heikki Lahtinen

Pöytäkirja
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s. Kuhmalahden Vanhustentalosäätiö, hallitus: NN ja varalla NN
t. Iso-Jylhän metsäautotien, vuosikokous: NN
u. Vähä-Pennon osakaskunta, osakaskuntakokous: NN
v. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, osuuskuntakokous:
kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
w. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, ehdokas hallitukseen:
kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
x. Valkamanrannan osakaskunta, osakaskuntakokous: kiinteistöpäällikkö
Harri Pitkämäki
2. Päätetään, että talousjohtaja voi päättää sijaisesta edellä mainittuihin
yhteisöihin varsinaisten edustajien ollessa estyneitä.
3. Päätetään, että edustus tapahtuu valtakirjalla.

Liitteet

--

Käsittely

Aimo Salo ehdotti kohtaan (a) Kari Koljosta. Tapio Perttula kohtaan (d) Torsti
Tulenheimoa. Tapio Pertula kohtaan (e) yhtiökokoukseen Timo Koivukangasta
ja ja hallitukseen Torsti Tulenheimoa, Timo Keskinen kohdassa (f)
yhtiökokoukseen Markku Tiilikaista, Tapio Perttula kohtaan (s) Juhani YliHinkkalaa ja Liisa Sarkalaa, Tapio Perttula kohtaan (t) Juhani Yli-Hinkkalaa ja
Timo Keskinen kohtaan (u) Antti Vappulaa

Päätös

Päätettiin yksimielisesti kohdassa (1) edustajat seuraavasti:
a. Kirkkopalvelut ry, vuosikokous: Kari Koljonen
b. Seurakuntien Lapsityön Keskus, vuosikokous: Kasvatuksen
työalajohtaja Johanna Jutila
c. Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry: seurakunta-puutarhuri
Liisa Niemelä, varalla talousjohtaja.
d. Riun osakaskunta, vuosikokous: Torsti Tulenheimo
e. Kiinteistö Oy Kangasalan Harjunsola II, yhtiökokous: Timo
Koivukangas; ehdokas hallitukseen: Torsti Tulenheimo, varalla
talousjohtaja
f. Kiinteistö Oy Myllypohja, yhtiökokous: Markku Tiilikainen; ehdokas
hallitukseen: talousjohtaja, varalla kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
h. As Oy Lukonrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
i. As Oy Mäntykelo, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
j. As Oy Mäntylukko, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
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k. As Oy Ukinhovi, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
l. As Oy Kuohunrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
m. Viissylisen metsätien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja Heikki
Lahtinen; Viissylisen metsätien tiehoitokunta: kiinteistötoimen työnjohtaja
Heikki Lahtinen
o. Käpykankaan metsäautotien vuosikokous: kiinteistöpäällikkö Heikki
Lahtinen; Käpykankaan metsäautotien tiehoitokunta: Heikki Lahtinen
r. Paalijärven metsäautotien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja
Heikki Lahtinen
s. Kuhmalahden Vanhustentalosäätiö, hallitus: Juhani Yli-Hinkkala ja
varalla Liisa Sarkala
t. Iso-Jylhän metsäautotien, vuosikokous: Juhani Yli-Hinkkala
u. Vähä-Pennon osakaskunta, osakaskuntakokous: Antti Vappula
v. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, osuuskuntakokous:
kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
w. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, ehdokas hallitukseen:
kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
x. Valkamanrannan osakaskunta, osakaskuntakokous: kiinteistöpäällikkö
Harri Pitkämäki
Kohdat (2) – (3) esityksen mukaisesti.
Toimeenpano

talousjohtajan tai kirkkoherran tekemällä valtakirjalla

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 16

Ohjausryhmä 2019 - 20

Diaarinumero

DKAN/9/00.00.01/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvosto luopui vuonna 2015 alussa taloudellisesta jaostosta.
Muutoksen jälkeen perustettiin ohjausryhmä, jonka tarkoituksena on toimia
kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelun apuna. Ohjausryhmä keskustelee
kirkkoneuvoston päätettäväksi tulevista asioista. Se ei ole kirkkolain 7:2 ja
23:8 mukainen seurakunnan hallintoa hoitava toimielin.
Kirkkovaltuustossa edustettuina olevat ryhmät ovat nimenneet
ohjausryhmään edustajansa, jotka ovat:
- Timo Keskinen
- Kari Koljonen, ja
- Torsti Tulenheimo
- Edustajan ollessa estynyt hän kutsuu itselleen varaedustajan.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: ohjausryhmä huolehtii omalta osaltaan,
että kirkkoneuvostolle tuoduissa valmisteluissa on otettu huomioon
lapsivaikutusten arviointia.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 17

Kirkkoneuvoston kokoukset 2019

Diaarinumero

DKAN/67/00.01.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvoston kokoukset ovat pääsääntöisesti kuukauden toisena tiistaina
klo 18.00. Toimintakertomuksen laadinnasta tai suunnitellusta
kirkkovaltuuston kokouksesta johtuen kokous on välillä kuukauden
kolmantena tiistaina. Paikkana on yleensä Kahvila Seurahuone
Kirkkoneuvoston kokoukset on suunniteltu seuraavasti.
- 19.2.2019
- 19.3.2019
- 9.4.2019
- (to 9.5.2019 suunniteltu kirkkovaltuuston kokous)
- 14.5.2019
- to 13.6.2019
- 13.8.2019

LAVA

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

Esitys

Merkitään tiedoksi

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Lisättiin tiedoksi, että valtuustoseminaari on sovittu pidettäväksi to 21.3.2019
klo 18.00 Pyysalossa.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 18

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
Talousjohtaja:
20/2018
Maksuvapautus
21/2018
Maksuvapautus
1/2019
Vuosiloman säästösopimus: Mylläri
2/2019
Vuosisidonnainen palkanosa: Seppänen
3/2019
Vuosisidonnainen palkanosa: Kauriinmäki
Henkilöstöpäällikkö:
Seurakuntapuutarhuri:
1/2019
Haudan luovutus Lumme 2-04-08-197-198
2/2019
Haudan luovutus Parkkali 1-11-30-305-306
Hallintokappalainen:
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 19

Kuukausiraportti 11/2018

Diaarinumero

DKAN/10/00.01.03/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on Kangasalan seurakunnan kuukausiraportti 11/2018 kipajärjestelmästä.

LAVA

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

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

Kuukausiraportti 11/2018

Käsittely

Todettiin, että pöydälle on jaettu kuukausiraportti 12/2018.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

29.01.2019
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 20

Päätös

Kirkkoneuvosto - Muut asiat

Muita asioita ei ollut.
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§ 21
Kirkkoneuvosto
- Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
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§ 22

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.
Laulettiin virsi 903: 1, 4
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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

1, 14, 16-22

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

2-3, 5-13, 15

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
2-3, 5-13, 15

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

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

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-

Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-

Pöytäkirja

1/2019

40

29.01.2019
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
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 €

