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§ 97

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.
Alkuhartaus. Laulettiin virsi 218.
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 23.4.2019.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1), että läsnä oli 7 jäsentä kokoushuoneessa ja 3 jäsentä
etäyhteydellä. Yksi varajäsen oli läsnä ja yksi varajäsen etäyhteydellä.
Yhteensä kokouksessa oli läsnä 8 ja etäyhteydellä 4.
Kohdassa (2) päätettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti koollekutsuttu
ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 9:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Sanni Pesonen ja Aimo Salo.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 30.4. – 15.5.2020.

Käsittely

Todettiin, että Aimo Salolla on este saapua kokoukseen. Seuraavana
vuorossa on Liisa Sarkala.

Pöytäkirja

7/2020

2

29.04.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Päätös

Päätettiin yksimielisesti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanni Pesonen
ja Liisa Sarkala.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 98

Lausunto virkavapaudesta ja virkamääräyksen pyytämisestä papille

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on tiedustellut kappalainen Auni
Kaipialta ja Kangasalan seurakunnalta mahdollisuutta pappien tehtävien
keskinäiseen vaihtoon. Kaipialta on tiedusteltu halukkuutta toimia Urjalan
seurakunnan vs. kirkkoherrana 1.6.2020-31.12.2020 välisenä aikana. Urjalan
seurakunnan nykyinen kirkkoherra Timo Kumpunen siirtyisi vastaavaksi ajaksi
Kangasalan seurakuntaan vs. kappalaisen tehtävään. Mikäli tehtävien vaihto
toteutuu, sijaisuuksia voidaan tarvittaessa ja haluttaessa jatkaa myös vuonna
2021. Kaipia on ilmoittanut olevansa kiinnostunut Urjalan seurakunnan
kirkkoherran viran hoitamisesta.
Kangasalan seurakunnassa on kokemusta vastaavan kaltaisesta pappien
tehtävien keskinäisestä vaihdosta. Kappalainen Markku Viitala toimi
muutama vuosi sitten Mänttä-Vilppulan seurakunnan vs. kirkkoherrana
Mänttä-Vilppulan silloisen kirkkoherran tullessa papin virkaan Kangasalle.
Kokemukset tehtävien vaihdosta olivat hyviä ja kannustavia.
Tuomiokapituli käsittelee asiaa kokouksessaan 13.5.2020. Jotta
tuomiokapitulissa voidaan valmistella asiaa, kirkkoneuvoston tulee antaa
lausunto kahdesta asiasta: 1) että se puoltaa kappalainen Auni Kaipian
virkavapautta ja että se 2) tekee ehdollisen sijaispyynnön vs. kappalaisen
virkaan pastori Timo Kumpuselle. Kohdan kaksi ehdollisuus johtuu siitä, että
pappien tehtävien keskinäinen vaihto tulee hyväksyä sekä Kangasalan että
Urjalan seurakunnissa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapsivaikutuksien arviointi on tehty
kirkkoneuvoston kokouksessa 29.4.2020.

Esitys

Kirkkoneuvosto
1) puoltaa kappalainen Auni Kaipian virkavapautta ajalle 1.6.202031.12.2020. Virkavapaus myönnetään Urjalan seurakunnan vs. kirkkoherran
viran hoitoa varten,
2) antaa ehdollisen sijaispyynnön pastori Timo Kumpuselle ajalle 1.6.202031.12.2020. Kumpunen tulisi hoitamaan vs.kappalaisen virkaa Kaipian
siirtyessä Urjalan seurakunnan palvelukseen,
3) toteaa, että Kumpusen hoitaman kappalaisen viran vaativuusryhmä on
602.

Liitteet

Auni Kaipian virkavapausanomus.

Päätös

Päätettiin kohdat (1) – (3) yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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kirkkoherra, tuomiokapituli

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 99

Sivutoimilupa-anomus Toni Rantanen

Diaarinumero

DKAN/16/01.00.00/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Henri Lehtola
Suntio Toni Rantanen on anonut sivutoimilupaa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia Lapsivaikutuksien arviointi on tehty
kirkkoneuvoston kokouksessa 29.4.2020

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää Toni Rantaselle hänen anomat sivutoimiluvat
seuraavasti:
1. Valokuvaaja Toni Rantanen (y- tunnus 2635788-4) toiminnan
ylläpitämiseksi 31.12.2023 asti.
2. Ruoveden seurakunnan seurakunta mestarin kuukausivapaiden
hoitamiseksi 31.12.2020 asti.

Liitteet

Toni Rantasen anomus

Päätös

Päätettiin kohdat (1) ja (2) yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 100

Kirkon AV-investoinnin lisämääräraha

Diaarinumero

DKAN/39/00.02.07/2019

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Kirkon audiovisuaalisten hankintojen investointiin on myönnetty 106.000,00
euron määräraha. Määrärahan myöntämisen jälkeen hankinnan suunnitelmia
on jouduttu muuttamaan useampaan kertaan, johtuen käyttäjien toimintaan ja
tekniikan toteuttamiseen liittyvistä tarpeista. Tämä on aiheuttanut muutoksia:
o suunnittelukustannuksissa
o kaapelointimäärissä
o kaapelointien tilatarpeessa
o kaapelireittien rakentamisessa.
Näiden seurauksena hankinnan toteutuneet kustannukset ovat nousseet
huomattavasti. Kustannukset ovat nousseet alkuperäisestä
kustannusarviosta noin 40 %.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
- esitystekniikan avulla voidaan kirkon sanomaa välittää myös aivan pienille
lapsille havainnollisemmin

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kangasalan kirkon esitystekniikan
toteuttamiseen 44.000,00 eron lisämäärärahan myöntämistä.

Liitteet

Laskelma investoinnin kuluista

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 101

KOY Myllypohjan ja Harjunsola II alueitten kaavoittamisen yhteistoimintasopimus
Kaupungin kanssa

Diaarinumero

DKAN/58/03.02.01/2018

KN 17.3.2020
Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Osittain ei-julkinen
Julkisuuslain 6 § 1 mom 8-kohta
Kangasalan kaupunki on valmistelemassa kaavamuutosta
Myllystenpohjantien kortteliin 13. Tämän kaavamuutoksen toteuttaminen
edellyttää korttelin nykyisten rakennusten (KOY Myllypohja ja KOY Harjunsola
ll rakennukset) purkamista ja maapohjan omistussuhteiden järjestelyä.
Kangasalan kaupungingeodeetin laatimassa yhteistoimintasopimuksen
luonnoksessa esitetään ratkaisua toimintavaihtoehdoksi kaavamuutoksen
toteuttamiseen.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee yhteistoimintasopimuksesta ja tekee päätöksen
toimenpiteistä keskustelun perusteella.

Liitteet

- Yhteistoimintasopimuksen luonnos, ei-julkinen
- Kustannuslaskelma eri vaihtoehdoista, ei-julkinen

Päätös

Päätettiin jättää asia talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön jatkovalmisteluun.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 14.4.2020
Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Osittain ei-julkinen
Julkisuuslain 6 § 1 mom 8-kohta
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Kaupungilta on myös tiedusteltu mahdollisuutta käyttää välivastikkeena ns.

LAVA

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

Esitys

1. Keskustellaan vaihtoehdoista
2. Tehdään tarvittaessa yhteistoimintasopimuksesta esitys kirkkovaltuustolle.

Liitteet

- Yhteistoimintasopimuksen luonnos, ei-julkinen
- Kustannuslaskelma eri vaihtoehdoista, ei-julkinen

Käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan, että Anne-Mari Thomassen ei osallistunut asian
käsittelyyn.

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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KN 29.4.2019

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Osittain ei-julkinen
Julkisuuslain 6 § 1 mom 8-kohta

Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee vaihtoehdoista ja tekee kokouksessa päätöksen
esityksestä kirkkovaltuustolle.

Liitteet

- Yhteistoimintasopimuksen luonnos, ei-julkinen
- Kustannuslaskelma eri vaihtoehdoista, ei-julkinen

Käsittely

Anne-Mari Thomassen ei osallistunut asian käsittelyyn.
Timo Keskinen esitti, että asia jätetään vielä pöydälle ja valtuutetaan
talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö neuvottelemaan vielä KOY Myllypohjan ja
KOY Harjunsola II:n osakkeitten täsmällisestä kauppasummasta. Tapio
Perttula kannatti Keskisen ehdotusta.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti Timo Keskisen ehdotuksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 102

Vastuuvapauden myöntäminen hallintoa ja taloutta hoitaneille 2019

Diaarinumero

DKAN/1/00.01.02/2020

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva

KN 17.3.2020
Osittain salainen
Julkisuuslain 24 § 1 mom 15-kohta. Sisältää sisäisen tarkastuksen tietoja,
joiden paljastuminen voi aiheuttaa vahinkoa seurakunnalle.
Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle
kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja
myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin
säännöksiä tai asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai
aiheutunut vahinko ole vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuuston
ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin.
Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt
vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen
hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
(kirkkojärjestys 15:3 §)

Tilintarkastuksen jälkeen asiaan liitetään tilintarkastuskertomus.
Asian käsittelyyn liittyy tilintarkastajan 3.9.2019 antama raportti Kangasalan
seurakunnan sisäisen valvonnan arvioinnista (ei-julkinen). Vs. talousjohtaja
ei osallistu asian käsittelyyn.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä Kangasalan seurakunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. –
31.12.2019.

Liitteet

tillintarkastuskertomus (liitetään tilintarkastuksen jälkeen); sisäisen
tarkastuksen raportti 3.9.2019 (ei-julkinen)

Päätös

Päätettiin jättää asian käsittely pöydälle.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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KN 14.4.2020
Pöydältä 17.3.2020
Osittain salainen
Julkisuuslain 24 § 1 mom 15-kohta. Sisältää sisäisen tarkastuksen tietoja,
joiden paljastuminen voi aiheuttaa vahinkoa seurakunnalle.
Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle
kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja
myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin
säännöksiä tai asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai
aiheutunut vahinko ole vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuuston
ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin.
Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt
vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen
hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
(kirkkojärjestys 15:3 §)

Tilintarkastuksen jälkeen asiaan liitetään tilintarkastuskertomus.
Asian käsittelyyn liittyy tilintarkastajan 3.9.2019 antama raportti Kangasalan
seurakunnan sisäisen valvonnan arvioinnista (ei-julkinen). Vs. talousjohtaja
ei osallistu asian käsittelyyn.
Tilintarkastaja on antanut tilintarkastusraportin tilikaudelta 2019 (Liite). Sen
sijaan tilintarkastuskertomusta ei vielä ole, koska tilintarkastaja on pyytänyt
ensin täydentämään tilinpäätöstä.
LAVA

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

Esitys

Koska tilintarkastuskertomusta ei ole, jätetään asia pöydälle.

Liitteet

Tilintarkastusraportti 7.4.2020 (luottamuksellinen)

Käsittely

Asia käsiteltiin ensimmäisenä kokousasiana. Todettiin, että asian käsittelyn
aikana tilintarkastaja oli etäyhteydellä kokouksessa mukana. Talousjohtaja ei
osallistunut asian käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 29.4.2020
Pöydältä 17.3.2020 ja 14.4.2020
Osittain salainen
Julkisuuslain 24 § 1 mom 15-kohta. Sisältää sisäisen tarkastuksen tietoja,
joiden paljastuminen voi aiheuttaa vahinkoa seurakunnalle.
Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle
kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja
myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin
säännöksiä tai asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai
aiheutunut vahinko ole vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuuston
ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin.
Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt
vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen
hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
(kirkkojärjestys 15:3 §)

Tilintarkastuksen jälkeen asiaan liitetään tilintarkastuskertomus.
Asian käsittelyyn liittyy tilintarkastajan 3.9.2019 antama raportti Kangasalan
seurakunnan sisäisen valvonnan arvioinnista (Liite, ei-julkinen). Vs.
talousjohtaja ei osallistu asian käsittelyyn.
Tilintarkastaja on antanut tilintarkastusraportin tilikaudelta 2019 (Liite)
7.4.2020 ja se on allekirjoitettu 22.4.2020 (Liite). Tilintarkastuskertomus on
annettu 22.4.2020. (Liite)
Talousjohtaja on antanut tilintarkastuskertomuksen johdosta 23.4.2020
vastineen, joka jakautuu julkiseen ja salaiseen osaan. (Liitteet A ja B).
Kirkkoneuvosto antaa tilintarkastuskertomuksen johdosta oman lausuntonsa
kirkkovaltuustolle.
Esitys

1. Kirkkoneuvosto antaa lausuntonsa kirkkovaltuustolle; sekä
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä Kangasalan seurakunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. –
31.12.2019.
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Liitteet

Tilintarkastusraportti 22.4.2020 (ei-julkinen)
Tilintarkastuskertomus 22.4.2020
Talousjohtajan vastine A, 23.4.2020
Talousjohtajan vastine B, 23.4.2020 (salainen, sisältää sisäisen valvonnan
tietoja, joiden julkistaminen turhentaa valvonnan tarkoitusta)

Käsittely

Talousjohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn. Pöytäkirjaa piti
henkilöstöpäällikkö.

Päätös

Kohdassa (1) Päätettiin antaa kirkkovaltuustolle seuraava lausunto:
Revisium Oy:n tilintarkastajat esittävät Kangasalan seurakunnan vuoden
2019 tilinpäätöksen hyväksymistä. Samalla he esittävät vastuuvapauden
myöntämistä muille tilivelvollisille paitsi talousjohtajalle. Syynä sille, ettei
talousjohtajalle puolleta vastuuvapautta, on seurakunnassa tapahtunut
maksuliikenneväärinkäytös. Seurakunnan maksuliikenneprosessin sisäinen
valvonta ei ole tilintarkastajien mukaan toiminut asianmukaisesti, mikä on
mahdollistanut kyseisen väärinkäytöksen. Kyseisen maksuliikenteen sisäisen
valvonnan osalta vastuullinen viranhaltija on talousjohtaja.
Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto toteaa, että taloustoimiston
henkilökunnalle oli annettu tarvittava perehdytys ja ohjeistus, mistä syystä
heidän olisi pitänyt havaita kyseinen maksuliikenneväärinkäytösyritys. Jos
annettuja sääntöjä olisi noudatettu, kyseistä väärinkäytöstä ei olisi päässyt
tapahtumaan.
Kirkkoneuvosto toteaa, ettei talousjohtajalla ollut tosiasiallista mahdollisuutta
estää em. väärinkäytöksen tapahtumista. Häntä ei tapahtuman aikana
konsultoitu ja hän sai kuulla väärinkäytöksestä vasta jälkikäteen.
Koska talousjohtaja ei ollut osallinen tapahtuneessa
maksuliikenneväärinkäytöksessä ja koska hänellä ei ollut sisäisen valvonnan
keinoin tosiasiallista mahdollisuutta estää kyseistä tapahtumaa,
kirkkoneuvosto ei pidä häntä vastuullisena kyseiseen
maksuliikenneväärinkäytökseen. Lisäksi kirkkoneuvosto katsoo, että sen
aiemmat päätökset ko. asian johdosta ovat riittävät. Kirkkoneuvostolla ei näin
ollen ole vaateita talousjohtajaa kohtaan.
Edelliseen perustuen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2019 kaikille tilivelvollisille!
Kohta (2) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 103

Tampereen tuomiokapitulin lausunto

Diaarinumero

DKAN/61/01.04.00/2019

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä
Pykälässä liitteenä oleva asiakirja osittain salainen
Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto on pyytänyt 14.4.2020
kokouksessaan tuomiokapitulilta lausunto seurakuntapapiston
lomauttamisesta 4.5. – 31.8.2020.
Tuomiokapitulin lausunto on saapunut 23.4.2020 seurakuntaan.
”Tuomiokapituli suhtautuu myönteisesti suunniteltuun lomautukseen, joka
koskisi myös seurakunnan papistoa. Seurakunnan on kuitenkin huolehdittava
siitä, että pappisresurssia on riittävästi käytettävissä mahdollisten
lomautusten aikana.”
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 29.4.2020

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi saaduksi tuomiokapitulin lausunnon

Liitteet

Tuomiokapituin lausunto (osittain ei-julkinen)

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 104

Kuukausiraportti 3/2020

Diaarinumero

DKAN/44/00.01.03/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on kirkkohallituksen lähettämä Kangasalan seurakunnan
kuukausiraportti 3/2020

LAVA

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

Esitys

Merkitään tiedoksi

Liitteet

kuukausiraportti 3/2020

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 105

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset

Esitys:

Viranhaltijapäätöksiä ei ole

Päätös

Viranhaltijapäätöksiä ei ollut.

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku:

otto-oikeus
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§ 106

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
a.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Liitteet

--

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 107

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 108

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.04
Laulettiin virsi 548. Tule kanssani Herra Jeesus.
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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

97-98, 100 - 108

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

99

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 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
99

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.
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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.
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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

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät

-

-

Osoite
Sähköposti

Eteläpuisto 2 C, 33100 Tampere
tampere.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

-

-

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

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
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1)
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankinta-sopimusta ei jaeta osiin
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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 €

