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§ 24

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.33.
Kirkkoherra piti alkuhartauden.
Talousjohtaja selosti ennen kokouksen alkua seurakunnan talouden tilannetta
ja kirkkoherra selosti iltapäiväkerhojen järjestämisen suunnitelmista.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 §: Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on
toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sähköpostitse 17.9.2020.
Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 17.9.2020 lähtien.
Esitys

a. Todetaan läsnäolijat.
b. Kirkkovaltuusto todennee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kohdassa (a), että läsnä olivat pöytäkirjan alussa läsnäoleviksi
merkityt 24 varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä, yhteensä 30 jäsentä;
sekä
kohdassa (b) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
Esitys

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa
tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella
pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa
pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Kirkkovaltuusto on noudattanut tarkastamisessa kiertävää järjestelmää.
Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä
Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 28.9.2020 – 28.10.2020.

Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Minna Pyysalo ja Matti Rauhalahti.
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Käsittely

Todettiin, että Minna Pyysalo on poissa kokouksesta. Seuraava vuorossa on
Tuula Salminen. Koska myös Tuula Salminen oli pois, seuraavana vuorossa
oli Aimo Salo.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Matti Rauhalahti ja Aimo
Salo.

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

Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen esityslistan.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 25

Talouden toteuma 8/2020

Diaarinumero

DKAN/77/04.07.00/2019

KN 8.9.2020
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Annu Kuusisto
Esityslistan liitteenä on talousarvion toteuma kokonaisuutena ja pääluokittain
1.9.2020. Laskennallisesti kulujen ja tuottojen tulisi olla noin 66 %.
-

toimintatuotot
toimintakulut
toimintakate

60,9 %
61,3 %
61,4 %

-

toimintakuluista:
o henkilöstökulut
o palvelut
o ostot

65,5 %
51,3 %
44,7 %

Pääluokittain tilanne on seuraava:
hallinto
- tuotot
- kulut
o henkilöstökulut

29,6 %
51,7 %
57,5 %

seurakuntatyö
- tuotot
- kulut
o henkilöstökulut

47,6 %
60,5 %
67,1 %

hautausmaat
- tuotot
- kulut
o henkilöstökulut

90,0 %
52,9 %
63,6 %

kiinteistöt
- tuotot
- kulut
o henkilöstökulut
o palvelut
o ostot

64,4 %
71,2 %
67,2 %
82,2 %
51,2 %

Kirkollisverotulot ovat edelleen kehittyneet koronarajoitukset huomioon ottaen
yllättävän hyvin.
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Kirkollisverotulot ovat -43.000 € alhaisemmat kuin edellisenä vuonna, mikä on
vain -1,1 %vähennys. Kuntaliitto on arvioinut, että kunnallisvero vähenisi tänä
vuonna -6,0 %. Elokuun kirkollisverotuotto oli varsin huono, mutta vain
aavistuksen huonompi kuin vuosi sitten. Tällä hetkellä näyttää, että
talousarvion kirkollisveroarvio voi hyvinkin täyttyä, koska ne on arvioitu tälle
vuodelle n. 160.000 € viime vuotta alhaisemmaksi. Viime vuoden kertymään
nähden kirkollisverojen toteumassa on +125.000 marginaali suhteessa tämän
vuoden talousarvioon. Epävarmuus syksyn toteumasta kuitenkin on edelleen
olemassa.
2018 toteutunut
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä

518 446,71
579 273,01
475 342,21
501 362,25
524 074,80
472 445,91
539 285,23
474 540,64
450 248,22
451 999,75
323 739,87
-860,66

2019 toteutunut
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
4 084 770,76 elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu

5 309 897,94

Yhteensä

519 883,63
560 469,85
456 556,25
481 285,96
538 815,00
458 591,00
484 217,00
341 250,00
254 147,00
442 398,00
457 037,00
474 069,43

2020 toteutunut

3 841 068,69

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Yhteensä

559 850,52
519 470,00
456 267,00
459 751,29
508 966,19
449 802,80
504 559,50
339 657,15

3 798 324,45

3 798 324,45

5 468 720,12

LAVA

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

Esitys

1. Merkitään tiedoksi
2. Annetaan talousarvion toteuma kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

Talousarvion toteuma 1.9.2020
Talousarvion toteuma pääluokittain 1.9.2020

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 24.9.2020
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että talousarvion toteuma merkitään tiedoksi.

Liitteet

Talousarvion toteuma 1.9.2020
Talousarvion toteuma pääluokittain 1.9.2020

Käsittely

talousjohtaja ja hallintokappalainen selostivat talouden toteumaa.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto
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§ 26

Vuoden 2021 kirkollisveroprosentin määrääminen

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

KN 11.8.2020
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunnan verotulot ovat olleet monia vuosia varsin vakaat.
Vaihtelusta huolimatta kirkollisverotulot eivät ole merkittävästi laskeneet tai
nousseet.
Kirkkohallituksen mukaan kuluvan vuoden poikkeusajan arvioidaan
vaikuttavan kirkollisverokertymään keskimäärin 6% vähenevästi. Heinäkuun
loppuun mennessä Kangasalan seurakunnan kirkollisverotulot ovat kuitenkin
vain n. -41.000 € alemmat kuin samaan aikaan vuonna 2019 (1,2%).
Kuluvan vuoden talousarvio on merkittävästi alijäämäinen. Vuosikate ei ole
aiemmin juuri ollut negatiivinen. Vuosikatteen ollessa negatiivinen,
rahoitetaan käyttötaloutta aiemmin kertyneistä ylijäämistä eikä näin ollen
pystytä varautumaan poistoihin eikä lainanlyhennyksiin lainkaan. Kehitys
johtuu kulujen kasvamisesta viime vuosien aikana samaan aikaan kun
verotulokertymä on pääasiallisesti pysynyt vakaalla tasolla.
Pienin mahdollinen nosto olisi 0,05 prosenttiyksikköä, joka tarkoittaisi
keskimäärin 200 000 euron lisäverokertymää.
Seurakunnan talouden tasapainottamisessa on valmistauduttava ensisijaisesti
kulujen karsintaan. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kiinteistökulujen
vähentämistä luopumalla osasta sekä tarkastelemalla kriittisesti kaikkea
toimintaa.

Lava

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kirkollisverolla katetaan valtaosa
seurakunnan kuluista. Kuluista merkittävä osa koskee lasten ja nuorten
toimintaa ja toimintamahdollisuuksia.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan
seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2021 on 1,4 %.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto
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KV 24.9.2020
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakunnan
kirkollisveroprosentti vuonna 2021 on 1,4 %.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 27

Kauppakirja / Koy Myllypohjan ja Koy Harjunsola II:n osakkeet

Diaarinumero

DKAN/54/03.03.01/2018

KN 11.8.2020
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan kaupunki on ilmaissut halunsa ostaa Koy Myllypohjan ja Koy
Harjunsola II osakkeet. Kuluvan vuoden toukokuussa asiaa käsiteltiin vielä
yhteistoimintasopimuksena, jonka mukaan seurakunta ja kaupunki yhdessä
omistaisivat ja vuokraisivat yhtiöiden maapohjaa tulevissa kehityshankkeissa.
Neuvottelussa on päädytty liitteenä olevaan kauppakirjaluonnokseen, jonka
mukaan seurakunta myy osuutensa molemmista kiinteistöyhtiöistä hintaan
830 000 euroa. Kauppahinta perustuu markkinahintaan sekä
neuvottelutulokseen.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 4-kohdan mukaan kirkkoneuvosto päättää
irtaimen omaisuuden myynnistä. Kirkkovaltuusto ei ole määritellyt ylärajaa
irtaimen omaisuuden myynnille.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää myydä Koy Myllypohjan ja Koy Harjunsola II
hallintaan oikeuttavat osakkeet Kangasalan kaupungille hintaan 830.000
euroa liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ehdoin.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että päätös tulee saattaa kirkkovaltuustolle
tiedoksi.

Liitteet

kauppakirjan luonnos 5.8.2020;

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

KV 24.9.2020
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen
kirkkoneuvoston päätöksen myydä Koy Myllypohjan ja Koy Harjunsola II
hallintaan oikeuttavat osakkeet Kangasalan kaupungille hintaan 830.000
euroa.

Liitteet

kauppakirjan luonnos 5.8.2020;

Pöytäkirja

4/2020

9

24.09.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto
Käsittely

Anne-Mari Thomassen katsoi itsensä esteelliseksi eikä osallistunut asian
käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Pöytäkirja
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§ 28

Tampereen aluekeskusrekisteriin liittyminen

Diaarinumero

DKAN/14/00.01.03/2017

KN 10.2.2020
KN 10.3.2020
KN 14.4.2020
KN 12.5.2020
KV 13.5.2020
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.4.2020 esittää kirkkovaltuustolle,
että Kangasalan seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden
2021 alusta. Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
käsittelee asian kesäkuussa ja lähettää aluekeskusrekisteriin vuoden 2021
alusta mahdollisesti liittyville seurakunnille 20.8.2020 sopimusehdotuksen,
johon tulee vastata 30.9.2020 mennessä. Suunnitelman mukaan Tampereen
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy aluekeskusrekisteriin
liittyvät seurakunnat kokouksessaan 8.10.2020.
Tässä kirkkovaltuuston kokouksessa ei tehdä päätöstä aluekeskusrekisteriin
liittymisestä. Lopullinen liittymispäätös tehdään vasta kun sopimusluonnos on
nähtävillä.
Esitys

Kirkkovaltuusto toteaa, että se suhtautuu myönteisesti Tampereen
aluekeskusrekisterin kanssa käytäviin neuvotteluihin. Samalla kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi päätöksentekoon liittyvän alustavan
aikataulusuunnitelman.

Liitteet

--

Käsittely

Todettiin, että kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.5.2020 tehnyt asiaan
uuden päätösehdotuksen.
KN 12.5.2020
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.4.2020 esittää kirkkovaltuustolle,
että Kangasalan seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden
2021 alusta. Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
käsittelee asian kesäkuussa ja lähettää aluekeskusrekisteriin vuoden 2021
alusta mahdollisesti liittyville seurakunnille 20.8.2020 sopimusehdotuksen,
johon tulee vastata 30.9.2020 mennessä. Suunnitelman mukaan Tampereen
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy aluekeskusrekisteriin
liittyvät seurakunnat kokouksessaan 8.10.2020.
Kirkkoneuvosto lähettää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi seuraavan
esityksen: Kirkkovaltuusto toteaa, että se suhtautuu myönteisesti Tampereen
aluekeskusrekisterin kanssa käytäviin neuvotteluihin. Samalla kirkkovaltuusto
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merkitsee tiedoksi päätöksentekoon liittyvän alustavan
aikataulusuunnitelman.
Päätös

Päätettiin yksimielisesti kirkkoneuvoston 12.5.2020 tekemän päätösesityksen
mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 8.9.2020
Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on lähettänyt
seurakunnalle tiedoksi käsittelynsä 20.8.2020 aluekeskusrekisteriin
liittymisestä sekä liittymistä koskevan sopimuksen.
Jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai
osaksi yhteiseen keskusrekisteriin, seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä
siitä sopimus.
Seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto päättää keskusrekisterin
perustamisesta seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille ja 1 momentissa
tarkoitetun sopimuksen tekemisestä seurakuntayhtymään kuulumattomien
seurakuntien kanssa. Asiasta on pyydettävä seurakuntaneuvostojen lausunto .

(KJ 16: 2 §)
Esitys

1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää Kangasalan
seurakunnan liittyvän Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alkaen.
2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä ja että se valtuuttaa
kirkkoherran ja kirkkovaltuuston puheenjohtajan allekirjoittamaan ko.
sopimuksen seurakunnan puolesta.
3) Kirkkoneuvosto päättää ehdollisesti, että Kangasalan seurakuntaa edustaa
Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmässä ajalla 1.1.202131.12.2022 kirkkoherra. Varajäseneksi valitaan toimistosihteeri Sanna
Vehkaoja. Tämä päätösesityksen kohta toteutuu, mikäli kirkkovaltuusto
hyväksyy päätösesityksen kohdat 1 ja 2.

Liitteet

Tampereen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätös 20.8.2020 /
98 § sekä sopimusluonnos.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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KV 24.9.2020
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) se päättää Kangasalan seurakunnan liittyvän Tampereen
aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alkaen.
2) se hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Tampereen
aluekeskusrekisteristä ja että se valtuuttaa kirkkoherran ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajan allekirjoittamaan ko. sopimuksen seurakunnan puolesta.

Liitteet

Tampereen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätös 20.8.2020 /
98 § sekä sopimusluonnos.

Käsittely

Kirkkoherra selosti asiaa.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus

Pöytäkirja
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§ 29

Nuorisodiakonin viran perustaminen

Palvelun johtokunta 25.8.2020
Diaarinumero

DKAN/34/01.01.00/2020

Valmistelija

Johanna Jutila, Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Nuorisodiakonin rekrytointi
Kuluneen vuoden aikana on irtisanoutunut yksi diakonian viranhaltija ja yksi
nuorisotyönohjaaja. Annettujen ohjeiden mukaisesti kaikkien avoimeksi
tulevien tehtävien täyttämisessä tulee käyttää tarkkaa harkintaa. Tästä syystä
on noussut keskusteluun ajatus diakonisesta nuorisotyöstä ja yhdistetystä
nuorisodiakonin tehtävästä.
Nuorisodiakonin tehtävä voisi muodostua esim. 60% diakoniatyöstä ja 40%
nuorisotyöstä. Palkkaus menisi näiden prosenttien mukaisesti ja esimiehenä
toimisi johtava diakonian viranhaltija.
Hakijalta edellytettäisiin sosionomi AMK diakonin tai sairaanhoitaja AMK
diakonissan, tai muuta piispainkokouksen hyväksymää diakonian virkaan
kelpoistavaa koulutusta. Tämän lisäksi hakijalla tulisi olla koulutus
nuorisotyöhön, tai vähintään kokemusta ja kiinnostusta nuorisotyön tehtäviin.
Tehtävä voidaan täyttää kahdella mahdollisella tavalla. Ensimmäinen
vaihtoehto on lakkauttaa nykyiset virat ja perustaa uusi nuorisodiakonin virka.
Toinen mahdollisuus on täyttää toinen nykyisistä viroista, esimerkiksi
diakonian virka. Silloin tehtävän nuorisodiakoninen sisältö annetaan
työnjohdollisena määräyksenä. Viranhakuilmoituksessa kerrotaan valmiiksi
tehtävän sisältö ja sen vaatimukset. Viran lakkauttaminen ja perustaminen on
kirkkovaltuuston tehtävä. Työnjohdollinen määräys ei vaadi virkojen
muutoksia. Toinen virka jää olemaan täyttämättömänä.
Tehtävänkuvaa on suunniteltu alustavasti seuraavalla tavalla:
Diakoniatyö:
-Alle 30v. asiakkaat
-Oppilaitostyö
-Rippikoulu
-Joulun ajan yleinen diakoniatyö
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Nuorisotyö:
-Viikkotoiminta (Nuortenillat, ISTO, leirit)
-Rippikoulut
-Koulu-/oppilaitospäivystykset
-Nettityön tekninen osaaminen
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Kasvun johtokunta arvioi lapsivaikutuksia asian esittelyn yhteydessä.
Kasvatuksen työalajohtaja alustaa arviointikeskustelun.
Lapsivaikutuksien arviointi tehdään Kasvun johtokunnan kokouksessa 26.8.
2020

Esitys

1. Johtokunta keskustelee periaatteellisista vaihtoehdoista; ja
2. Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle että,
a. se päättää täyttää diakonian viran 1.1.2021 alkaen ja julistaa sen
haettavaksi;
b. viran tehtävänimikkeenä on nuorisodiakoni ja sen sisältönä on 60%
diakoniatyötä ja 40% nuorisotyötä
c. virka kuuluu palvelun johtokunnan alaisuuteen ja esimiehenä on johtava
diakonian viranhaltija

Liitteet

--

Päätös

Palvelun johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Keskustelussa pidettiin
tärkeänä sitä, että kenenkään työntekijän tehtävänkuva ei muodostu liian
sirpaleiseksi. Kahden eri työalan yhdistämisessä hyvänä apuna olisi selkeä
vuosikello, jonka mukaan työn kuormittavuutta voidaan tasata.

Toimeenpano

Kirkkoneuvosto

Kasvun johtokunta 28.8.2020
Diaarinumero

DKAN/34/01.01.00/2020

Valmistelija

Johanna Jutila, Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Johanna Jutila
Nuorisodiakonin rekrytointi
Kuluneen vuoden aikana on irtisanoutunut yksi diakonian viranhaltija ja yksi
nuorisotyönohjaaja. Annettujen ohjeiden mukaisesti kaikkien avoimeksi
tulevien tehtävien täyttämisessä tulee käyttää tarkkaa harkintaa. Tästä syystä
on noussut keskusteluun ajatus diakonisesta nuorisotyöstä ja yhdistetystä
nuorisodiakonin tehtävästä.
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Nuorisodiakonin tehtävä voisi muodostua esim. 60% diakoniatyöstä ja 40%
nuorisotyöstä. Palkkaus menisi näiden prosenttien mukaisesti ja esimiehenä
toimisi johtava diakonian viranhaltija.
Hakijalta edellytettäisiin sosionomi AMK diakonin tai sairaanhoitaja AMK
diakonissan, tai muuta piispainkokouksen hyväksymää diakonian virkaan
kelpoistavaa koulutusta. Tämän lisäksi hakijalla tulisi olla koulutus
nuorisotyöhön, tai vähintään kokemusta ja kiinnostusta nuorisotyön tehtäviin.
Tehtävä voidaan täyttää kahdella mahdollisella tavalla. Ensimmäinen
vaihtoehto on lakkauttaa nykyiset virat ja perustaa uusi nuorisodiakonin virka.
Toinen mahdollisuus on täyttää toinen nykyisistä viroista, esimerkiksi
diakonian virka. Silloin tehtävän nuorisodiakoninen sisältö annetaan
työnjohdollisena määräyksenä. Viranhakuilmoituksessa kerrotaan valmiiksi
tehtävän sisältö ja sen vaatimukset. Viran lakkauttaminen ja perustaminen on
kirkkovaltuuston tehtävä. Työnjohdollinen määräys ei vaadi virkojen
muutoksia. Toinen virka jää olemaan täyttämättömänä.
Tehtävänkuvaa on suunniteltu alustavasti seuraavalla tavalla:
Diakoniatyö:
-Alle 30v. asiakkaat
-Oppilaitostyö
-Rippikoulu
-Joulun ajan yleinen diakoniatyö
Nuorisotyö:
-Viikkotoiminta (Nuortenillat, ISTO, leirit)
-Rippikoulut
-Koulu-/oppilaitospäivystykset
-Nettityön tekninen osaaminen
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Kasvun johtokunta arvioi lapsivaikutuksia asian esittelyn yhteydessä.
Kasvatuksen työalajohtaja alustaa arviointikeskustelun.
Lapsivaikutuksien arviointi tehdään Kasvun johtokunnan kokouksessa 26.8.
2020
Keskeisenä lapsivaikutuksena pidettiin sitä, että yhteisen työntekijän
palkkaaminen luonnollisesti vähentää resursseja molemmissa tiimeissä. Tätä
ei kuitenkaan pidetty liian suurena negatiivisena vaikutuksena nykyisessä
taloudellisessa tilanteessa. Kasvun tiimin sisäisellä työnjaolla pyritään
tasaamaan resurssien kohdentumista.

Esitys

1. Johtokunta keskustelee periaatteellisista vaihtoehdoista; ja
2. Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle että,
a. se päättää täyttää diakonian viran 1.1.2021 alkaen ja julistaa sen
haettavaksi;
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b. viran tehtävänimikkeenä on nuorisodiakoni ja sen sisältönä on 60%
diakoniatyötä ja 40% nuorisotyötä
c. virka kuuluu palvelun johtokunnan alaisuuteen ja esimiehenä on johtava
diakonian viranhaltija
Liitteet

--

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti. Keskustelussa pidettiin tärkeänä työnjaon
selkeyttä. Välineeksi tähän ehdotettiin tehtäväkohtaista suunnittelukelloa ja
erityisen tarkkaa esimiesohjausta etenkin tehtävänkuvan muotoutuessa.

KN 8.9.2020
Diaarinumero

DKAN/34/01.01.00/2020

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakunnassa on diakonian virka, joka on täytetty määräaikaisesti vuoden
2020 loppuun saakka. Lisäksi seurakunnassa on nuorisotyönohjaajan virka,
joka jäi vaille määräaikaista viranhaltijaa elokuussa.
Kirkkoneuvosto on saanut lausunnon nuorisodiakonin viran perustamisesta
sekä palvelun että kasvun johtokunnilta. Kumpikin johtokunta suosittaa
avoinna olevan diakonianviran täyttämistä siten, että uudelle viranhaltijalle
annetaan työnjohdollisena määräyksenä 40 % työajalle nuorisotyön alaan
kuuluvia työtehtäviä. Johtokunnissa olleen esityksen mukaan työmääräyksen
antaisi esimies eli johtava diakonian viranhaltija. Virka on mahdollista täyttää
esitetyllä tavalla. Tämän vaihtoehdossa viran voi täyttää kirkkoneuvosto.
Toinen mahdollisuus tehtävän täyttämiseen on uuden viran perustaminen.
Tällöin sekä nuorisotyön että diakoniatyön vapautunut virka jäisi täyttämättä.
Uuden viran perustaminen alleviivaisi sen uutta sisältöä. Uuden viran
perustaminen antaisi myös mahdollisuuden edellyttää virkaan valittavalta
vahvempaa osaamista sekä diakoniatyössä että nuorisotyössä. Näin
toimittaessa olisi myös mahdollista liittää diakonia- ja nuorisotyön tarpeet
selkeästi viranhaltijalle laadittavaan työnkuvaan. Työnkuvan laatisivat
yhdessä johtava diakonian viranhaltija ja kasvatuksen työalajohtaja. Laadittu
työnkuva voi päivittyä uuden viranhaltijan kanssa käytyjen keskustelujen
pohjalta. Lähiesimiehenä toimii tässäkin mallissa johtava diakonian
viranhaltija. Tämä virantäyttömalli korostaisi tehtävän uutta luonnetta mutta
edellyttää kirkkovaltuuston perustavan kyseisen viran.

LAVA

Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kasvun johtokunnan kokouksessa
28.8.2020.

Esitys

1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa
nuorisodiakonian viran 1.1.2021 alkaen.

Pöytäkirja

4/2020

17

24.09.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto
2) Kirkkoneuvosto päättää, että virkaan sisältyy 60 % diakonian tehtäviä ja 40
% nuorisotyön tehtäviä. Lähiesimiehenä toimii johtava diakonian viranhaltija.
3) Johtava diakonian viranhaltija ja kasvatuksen työalajohtaja laativat uuteen
virkaan liittyvän työnkuvauksen, joka on käytössä virantäytön aikana. Viran
vaativuusryhmä määritellään työnkuvassa esiintyvän vaativuuden mukaiseksi.
4) Mikäli kirkkovaltuusto päättää perustaa uuden nuorisodiakonian viran,
nykyiset diakonian ja nuorisotyön virat jätetään toistaiseksi täyttämättä.
Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 24.9.2020
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa nuorisodiakonian
viran 1.1.2021 alkaen.

Liitteet

--

Käsittely

Kirkkoherra selosti asiaa.
Jouni Kettunen esitti, että diakonian virka ja nuorisotyönohjaajan virka
(kirkkoneuvoston esityksen asiakohta 4) lakkautetaan. Timo Waris kannatti
esitystä. Puheenjohtaja totesi, että viran lakkauttaminen edellyttää
kirkkoneuvoston valmistelua ja esitystä, ja että asiasta voidaan tehdä
kirkkoneuvostolle ponsilausuma.
Timo Waris esitti seuraavaa ponsilausumaa: ”Seuraavaan kirkkovaltuuston
kokoukseen selvitys, mitä avoimia virkoja seurakunnalla on”

Päätös

Päätettiin yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
Lisäksi päätettiin Timo Wariksen ponsilausumasta, joka hyväksyttiin
yksimielisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 30

Kuukausiraportti 7/2020

Diaarinumero

DKAN/44/00.01.03/2018

KN 8.9.2020
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on kirkkohallituksen koostama Kangasalan seurakunnan toiminnan
ja talouden kuukausiraportti 7/2020.

LAVA

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

Esitys

1. Keskustellaan ja merkitään tiedoksi
2. Annetaan kuukausiraportti kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

Kuukausiraportti 7/2020

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle tiedoksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 24.9.2020
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee kuukausiraportin
tiedokseen.

Liitteet

Kuukausiraportti 7/2020

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 31

Kirkkovaltuusto - Ilmoitusasiat
1.

Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään to
29.10.2020.

2. Puheenjohtaja ilmoitti, että kirkolliskokouksen pappisedustajien ja
hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalit on käyty uudelleen
Hämeenkyrön rovastikunnassa.
3. Kirkkoherra kertoi uusista korona-viruksen aiheuttamista
toimintasuosituksista.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 32

Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kokouksen klo 20.40.
Iltarukous.
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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

24-25, 27, 30-32

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät

-

-

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

-

-

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19. §
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet

-

-

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

-

-

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
-

-

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Sähköposti

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

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

26, 28-29

Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

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

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli
-

-

Osoite
Sähköposti

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

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät

-

-

Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

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

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

-

-

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Pöytäkirja
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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 €

