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§ 171

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
Alkuhartaus. Laulettiin virsi 512.
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 2.9.2019.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä olivat pöytäkirjan alussa mainitut 10
kirkkoneuvoston jäsentä ja 2 varajäsentä, yhteensä 12. Kirkkoneuvosto
kokoontui täysilukuisena.
Kohdassa (2) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

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

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Aimo Salo ja Liisa Sarkala.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 11.9. – 25.9.2020.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 172

Nuorisotyönohjaaja Kristiina Kattilakosken irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Nuorisotyönohjaaja Kristiina Kattilakoski on irtisanoutunut tehtävästään siten,
että hänen viimeinen palveluksessaolopäivänsä on ollut 26.8.2020

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Osa nuorisotyöstä kohdennetaan
lapsiin, alle 18-vuotiaisiin kangasalalaisiin, jolloin tehtävällä nuorisotyöllä on
vaikutusta kangasalalaisiin lapsiin. Nuorisotyössä tuleekin tarkoin miettiä
loppuvuonna 2020 resurssien kohdentamista, sillä kauden toiminta on
suunniteltu toteutettavaksi siten, että myös nyt täyttämättä jätettävä tehtävä
on ollut resurssisuunnitelmissa mukana.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty henkilöstöpäällikön toimesta
kirkkoneuvoston kokouksessa 8.9.2020

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää eron Kristiina Kattilakoskelle siten, että hänen
palvelussuhteensa on päättynyt 26.8.2020

Liitteet

Kattilakosken irtisanoutumisilmoitus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 173

Viranhoitomääräyksen pyytäminen: Riikka Mattila

Diaarinumero

DKAN/5/01.01.01/2020

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seurakuntapastori Riikka Mattilalla on voimassa oleva virkamääräys
Kangasalan seurakuntaan 31.12.2020 saakka. Seurakuntapastorit Elina
Oksanen ja Marko Sagulin tekevät molemmat 60 % työaikaa, Mattila toimii
heidän työaikansa täydentäjänä. Mattila on toiminut Kangasalan
seurakunnassa peruspapin työn ohella ns. city-pappina.
Oksanen ja Sagulin haluavat jatkaa osa-aikaisina työntekijöinä myös vuoden
2021 aikana. Kumpikin jatkaisi seurakuntapastorin työtä 60 % työajalla.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapsivaikutuksien arviointi on tehty
kirkkoneuvoston kokouksessa 8.9.2020.

Esitys

1) Kirkkoneuvosto puoltaa 40 % palkattoman virkavapauden myöntämistä
pastoreille Elina Oksanen ja Marko Sagulin ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.
2) Kirkkoneuvosto pyytää virkamääräystä pastori Riikka Mattilalle
täysiaikaiseen ja määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan Kangasalan
seurakuntaan ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.

Liitteet

Marko Sagulinin anomus, Elina Oksasen anomus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra, Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 174

Määräaikaisen suntion palkkaaminen oppisopimussuhteeseen

Diaarinumero

DKAN/5/01.01.01/2020

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä
Kangasalan seurakunnassa työskentelee tällä hetkellä neljä vakituista
suntiota, joista yksi suntio työskentelee puolet vuodesta (kesäajan)
hautausmaan kausityöntekijänä.
Vuoden 2019 lopussa seurakunnassa työskenteli viisi kokoaikaista suntiota,
joista yksi on määräaikainen. Määräaikaisen suntion työsuhde päättyy
syksyyn 2020. Vuoden 2019 lopun jälkeen, myös yhden vakituisen suntion
työsuhde on päättynyt ja hänen tilalleen on palkattu toistaiseksi
palvelussuhteeseen henkilö.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehnyt henkilöstöpäällikkö kirkkoneuvoston
kokouksessa 8.9.2020

Esitys

Kirkkoneuvosto palkkaa Marjo Koski-Vähän suntion palvelussuhteeseen ajalle
1.10.2020 – 30.9.2021. Tehtävän vaativuusryhmä on 402. Tehtävässä ei ole
koeaikaa. Määräaikaisuuden peruste on oppisopimussuhde.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 175

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.
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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
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§ 176

Täyttölupamenettelyn käyttöönotto

Diaarinumero

DKAN/33/02.00.00/2020

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kangasalan seurakunnassa on meneillään talouden tasapainottaminen.
Seurakunnan henkilöstömenot on yksi suurimmista kululajeista, jolloin on
järkevää tarkastella henkilöstömenoja erityisen tarkasti.
Kangasalan seurakunnassa tehtävien vakinainen täyttäminen on edellyttänyt
aina kirkkoneuvoston päätöstä. Kirkkoneuvosto on myös aina päättänyt
määräaikaisista yli kuuden kuukauden palvelussuhteista. Johtavien
viranhaltijoiden johtosääntö antaa mahdollisuuden ottaa enintään kuuden
kuukauden ajaksi sijainen, milloin viranhaltijalla tai työntekijällä on ollut lakiin
tai virkaehtosopimukseen perustuva oikeus saada virkavapautta tai työlomaa.
Toisin kuin muiden viranhaltijoiden, kirkkoherran ja talousjohtajan toimivalta
perustuu kirkkovaltuuston hyväksymään kirkkoneuvoston ohjesääntöön, joka
on tuomiokapitulin vahvistama. Näin ollen kirkkoherra ja talousjohtaja
käyttävät kirkkovaltuuston delegoimaa päätösvaltaa.
Joissakin organisaatioissa on käytössä täyttölupamenettely, jonka
tarkoituksena on varmistaa henkilöstömenojen hallinta sekä tehostaa
henkilöstöresurssien käyttöä. Tarkka harkinta paikkoja täytettäessä
mahdollistaa myös henkilöstölle uusiin tehtäviin siirtymisen määräaikaisesti
sekä lyhytaikaisestikin, joka kasvattaa osaamista.
Täyttölupahakemusten valmistelu
Tehtävien vapautuessa työalan tulee aina arvioida ja selvittää:


tehtävän todellinen tarve juuri sillä hetkellä



tehtävien mahdolliset vaihtoehtoiset hoitamismahdollisuudet
esimerkiksi tehtävien yhdistämisen kautta,



tehtävän muutos oman työalan sisäisin tai työalojenvälisin järjestelyin.

Tehtävien vapautuessa tuleekin talouden tasapainottamisen vuoksi pohtia
tehtävän tarpeellisuutta sekä ottaa käyttöön yli työalarajojen toimintatapoja ja
uudelleenjärjestelyjä, joissa nykyistä henkilöstöä valmennetaan ja koulutetaan
uusiin tehtäviin tai tehtävän osiin. Tarvittaessa olemassa olevaa nykyistä
henkilöstöä perehdytetään ja koulutetaan uusiinkin tehtäviin.
Mikäli edellä kuvatun selvityksen jälkeen on edelleen tarve tehtävän
täyttämiseen, täyttämiseen on haettava lupa kirkkoneuvostolta.
Tarkoituksenmukainen ja joustava raja on tässä vaiheessa neljä kuukautta.
Alle 4 kuukauden tehtävien täyttäminen voidaan toteuttaa, kuten aiemmin
johtosäännöissä on määritelty, kuitenkin siten, että sisäisesti on pohdittu
edellisessä kappaleessa kuvatut toimenpiteet.
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Mikäli kirkkoneuvosto myöntää luvan palkkaamiseen määräajaksi, se samalla
myös määrittelee palvelussuhteen keston. Tämän esityksen mukainen
täyttölupa tarvitaan siitä huolimatta, että talousarviossa on varattu määräraha
tehtävän täyttöön.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 8.9.2020

Esitys

Kangasalan seurakunnassa sovitaan toimintatavasta, jonka mukaan
määräaikaisesti 1.10.2020 – 31.12.2021 otetaan käyttöön johtosäännöistä
poiketen edellä kuvattu täyttölupamenettely.
Menettely koskee kirkkoherraa ja talousjohtajaa, kun he esittelevät
kirkkoneuvostolle yli kuuden kuukauden palvelussuhteeseen ottamista. Muita
viranhaltijoita toimintatapa koskee yli neljän kuukauden palvelussuhteisiin
palkattaessa.
Täyttölupahakemuksessa tulee olla perustelut tehtävän täyttämiseksi. Kun
täyttölupaa haetaan määräajaksi, on määräaikaisuuden peruste ilmoitettava
jo täyttölupahakemuksessa.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 177

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
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§ 178

Yhteistyösopimus kiinteistöhallinnosta Ylöjärven seurakunnan kanssa

Diaarinumero

36/00.06.01/2020

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunnan kiinteistöpäällikön siirryttyä uusiin tehtäviin, on
seurakunta kesän 2020 aikana selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa
kiinteistöhallintoa yhteistyössä toisen toimijan kanssa. Ilmeni, että Ylöjärven
seurakunnan tarve kiinteistöhallinnon asiantuntijalle oli yhtäläinen sekä
yhtäaikainen.
Neuvottelujen myötä esitetään, että Kangasalan ja Ylöjärven seurakuntiin
palkataan yhteinen asiantuntija hoitamaan kiinteistöpäällikön tehtäviä.
Yhteistyö on määrä toteuttaa ainakin aluksi niin, että molemmat seurakunnat
täyttävät olemassa olevan kiinteistöpäällikön virkansa osa-aikaisena (50/50).
Yhteistyösopimus on alkuun kolmen vuoden määräaikainen sopimus, jota on
mahdollista jatkaa, mikäli yhteistyö todetaan toimivaksi. Määräaikaisuuden
peruste on yhteistyökokeilu.
Yhteistyösopimusluonnoksessa sovitaan käytännön periaatteista niin, että
valittavan henkilön toimintaympäristö olisi mahdollisimman ennakoitava ja
yhteneväinen kahdesta työnantajasta huolimatta.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä liitteenä esitetyn sopimusluonnoksen, jolla Kangasalan
seurakunta ja Ylöjärven seurakunta sopivat kiinteistöpäällikön
valitsemisesta yhdessä;
2. julistaa Kangasalan seurakunnan kiinteistöpäällikön viran auki.
Pätevyysvaatimuksena virkaan on soveltuva koulutus, vähintään AMK;
sekä
3. valita kiinteistöpäällikön valintaryhmään talousjohtajan,
henkilöstöpäällikön, hallintokappalaisen sekä yhden kirkkoneuvoston
edustajan; valintaryhmän kokoonkutsujaksi nimetään talousjohtaja.

Liitteet

Yhteistyösopimusluonnos Ylöjärven seurakunnan kanssa (7.9.2020)

Käsittely

Todettiin, että sopimusluonnoksesta oli 7.9.2020 tehty uusi versio.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Valittiin työryhmän luottamushenkilöjäseneksi Markku Tiilikainen.

Toimeenpano

talousjohtaja
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kohtaan (1) oikaisuvaatimus, kohtaan (2) ja (3) valituskielto
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§ 179

Lausunto iltapäiväkerhotoiminnan jatkosta syksyllä 2021

KN 11.8.2020
Diaarinumero

DKAN/29/00.01.03/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunta järjestää iltapäiväkerhoja sopimusperusteisesti kaupungin
kanssa. Nykyinen sopimuskausi päättyy keväällä 2021.
Seurakunta järjestää iltapäiväkerhoja seuraavasti:
- Suorama: lapsia 48, henkilöstöä 5
- Vatiala: lapsia 36, henkilöstöä 4
- Huutijärvi: lapsia 24, henkilöstöä 2+1
- Ruutana: lapsia 24, henkilöstöä 2
- Liuksiala: lapsia 12, henkilöstöä 1 (yhteistyössä kaupungin kanssa)
Yksi ryhmä on 12 lasta ja yksi lastenohjaaja.
Seurakunnassa on 16 lastenohjaaja. Iltapäiväkerhot vaativat 15
lastenohjaajan työn yhtä aikaa maanantaista perjantaihin 4,75 tuntia
päivässä. Muuhun työhön heiltä jää 3 tuntia päivässä. Iltapäiväkerhot vievät n.
60 % lastenohjaajien työpanoksesta. Muuhun kristilliseen
varhaiskasvatukseen jää 40 % työajasta, millä pitäisi kattaa myös
viikonvaihteeseen sijoittuvat tapahtumat.
Iltapäiväkerhotoiminta vaatii lisäksi käytännössä yhden varhaiskasvatuksen
esimiehen työpanostuksen. Mm. sijaisten hankkiminen on hänen tärkeitä
tehtäviään, koska sopimus velvoittaa kerhon järjestämiseen.
Iltapäiväkerhot ovat perusopetuslain alaista toimintaa. Työntekijöihin
sovelletaan valtioneuvoston asetusta opetustoimen henkilöstön pätevyydestä.
Seurakunnan omassa toiminnassa noudatetaan piispainkokouksen suositusta
pätevyyksistä. Seurakunta joutuu siten noudattamaan kahta
pätevyysvaatimusta yhtä aikaa.
Seurakunnan suunnitelma iltapäiväkerhojen sopimuksen jatkamisesta on
pääpiirteissään valmisteltava syksyn 2020 aikana. Vaihtoehtoja on karkeasti
ottaen kolme:
- pidetään iltapäiväkerhoja nykyisen kaltaisesti ja nykyisellä laajuudella.
- vähennetään iltapäiväkerhoja ja keskitetään ne tarkeimmille alueille
- luovutaan iltapäiväkerhojen pitämisestä.
Iltapäiväkerhojen jatkosta on syytä pyytää Kasvun johtokunnan lausunto
talousarvion suunnittelua varten.
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LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: iltapäiväkerhot ovat tällä hetkellä yksi
olennainen seurakunnan työmuoto lapsille ja perheille. Sen suunnitelmalla on
kauaskantoinen vaikutus siihen, millainen lasten ja perheitten osallistumis- ja
toimintamahdollisuus seurakunnassa on.

Esitys

Pyydetään kasvun johtokunnalta lausunto syyskuun 2020 aikana
iltapäiväkerhojen toiminnasta ja laajuudesta kevään 2021 jälkeen.

Käsittely

Sanni Pesosen ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti laajentaa
lausuntotehtävää niin, että pyydetään lausuntoa lapsi- ja perhetyön
toiminnasta ja laajuudesta kevään 2021 jälkeen niin, että toimintakate ei saa
kasvaa.

Liitteet

--

Käsittely

Todettiin, että asian käsittelyyn osallistui asiantuntijana kasvatuksen
työalajohtaja Johanna Jutila.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Kasvun johtokunta 20.8.2020
Diaarinumero

DKAN/29/00.01.03/2020

Valmistelija

Johanna Jutila

Esittelijä

Johanna Jutila + (Katja Kohonen ja Tiia Ritola)
Johtokunnan lausunto iltapäiväkerhotoiminnan jatkosta syksystä 2021
Kirkkoneuvosto on antanut kasvun johtokunnalle tehtäväksi selvittää ja antaa
lausunnon siitä, onko iltapäiväkerhojen toteuttamista tarkoituksenmukaista
jatkaa nykyisen sopimuskauden jälkeen. Nykyinen sopimus kaupungin
kanssa on voimassa toukokuun 2021 loppuun.
Kirkkoneuvosto haluaa samalla tarkastella lapsi- ja perhetyön nykytilaa
kokonaisuutena, jotta johtokunta voisi tehdä mahdollisimman hyvän arvion
lausuntonsa pohjaksi. Samalla edellytettiin, että lausunnon pohjaksi ja
selvityksen yhteydessä esitellään myös uusia toimintaideoita tulevaisuuden
varalle, mikäli iltapäiväkerhoista luovuttaisiin kokonaan.
Iltapäiväkerhot ovat vanha, perinteinen työmuoto seurakunnassa.
Nykymuotoisena ne toimivat osana kaupungin järjestämää toimintaa, johon
laki kaupunkia velvoittaa. Tämä tarkoittaa seurakunnassa sitä, että kaupunki
maksaa seurakunnassa järjestettävästä iltapäiväkerhotoiminnasta korvausta
seurakunnalle. Samalla järjestely kuitenkin vaikuttaa huomattavalla tavalla
lastenohjaajien tuntien järjestelyyn ja sitä kautta lapsi- ja perhetyön
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kokonaistarjontaan. Mikäli kaikki lastenohjaajat eivät olisi sidottuja päivittäin
olemaan mukana iltapäiväkerhossa, heidän työtuntiensa järjestely
monipuolisemmin muihin toimintoihin olisi helpompaa. Myös kristillisen
kasvatuksen sisältöjen kannalta katsottuna iltapäiväkerho on ristiriitoja
herättävä. Iltapäiväkerho toteutetaan seurakunnan tiloissa ja sitä ohjaavat
seurakunnan työntekijät, mutta hengellistä sisältöä ja sen toteuttamista
säätelevät tiukkenevassa määrin samat lait kuin katsomuskasvatusta
yleensäkin niin koulun kuin päiväkotienkin osalta. Tilanne jättää melko kapean
tilan toimia ja toteuttaa kristillisen kasvatuksen perustehtävää. Tätä taustaa
vasten iltapäiväkerhoihin osoitettu taloudellinen satsaus on suuri ja ennen
kaikkea joustamaton tilanne henkilöstön työn suunnittelun suhteen aiheuttaa
lisätyötä esim. sijaisten hankkimisen suhteen.
Iltapäiväkerhoista vapautuneita työtunteja voitaisiin käyttää uusiin
toimintamuotoihin ja niiden käyttöä voitaisiin tarkastella joustavammin
vastaamaan nykyistä, hyvinkin nopeita muutoksia vaativaa tilannetta.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kasvun johtokunta arvioi
lapsivaikutuksia esittelyn pohjalta keskustelussaan.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kasvun johtokunnan kokouksessa 26.8.
2020
Lapsivaikutusten arviointikeskustelussa nähtiin tärkeänä se, että päätöksellä
saataisiin ohjattua olemassa olevaa resurssia vastaamaan paremmin ja
monipuolisemmin nykyaikaisen lapsi- ja perhetyön tarpeita. Myös resurssien
mahdollisesti vähentyessä talouden tiukentuessa monipuolinen ja joustava
työn järjestelyn mahdollisuus on tarkoituksenmukaista. Kristillisen
kasvatuksen perustehtävän vaaliminen nähtiin luovuttamattomana arvona,
joka nykyisessä järjestelyssä jää liian pieneen osaan.

Esitys

Johtokunta keskustelee asiasta viranhaltijoiden esittelemän selvityksen
perusteella ja päättää esittää kirkkoneuvostolle, että iltapäiväkerhojen
sopimusta kaupungin kanssa ei jatketa enää kuluvan sopimuskauden jälkeen.

Liitteet

--

Päätös

Asiasta käytiin vilkasta keskustelua, jonka keskiössä oli kerhotoiminnan
nykytila, jossa lastenohjaajien työajasta n. 60% on kiinnitettynä
iltapäiväkerhoon, jossa kristillisen kasvatuksen peruspiirteet ovat kaupungin
toimintaa ohjaavan lainsäädännön säätelemiä.
Toinen keskustelussa tärkeäksi noussut asia oli lapsi- ja perhetyön
tulevaisuus. Keskusteltiin siitä, mitä iltapäiväkerholta vapautuneilla tunneilla
voisi tehdä, miten niitä voisi vapaammin jakaa työntekijöiden kesken ja
millaista tarjontaa jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa olisi
tarkoituksenmukaista tarjota.
Johtokunta päätti asiasta esityksen mukaisesti.
Sakari Lepola jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Hän ehdotti, että
päätöksen sanamuotoa muutettaisiin siten, että ”…iltapäiväkerhojen
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sopimusta kaupungin kanssa ei jatketa samoin ehdoin enää kuluvan
sopimuskauden jälkeen.” Ehdotus ei saanut kannatusta.

KN 8.9.2020
Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan 11.8.2020 kasvun johtokunnalta
lausuntoa iltapäiväkerhojen toiminnasta ja laajuudesta kevään 2021 jälkeen.
Lausunto tuli antaa viimeistään syyskuun 2020 aikana. Kasvun johtokunta on
käsitellyt asiaa kokouksessaan 20.8.2020. Johtokunta päätti esittää
kirkkoneuvostolle, ettei iltapäiväkerhojen sopimusta Kangasalan kaupungin
kanssa jatketa kuluvan sopimuskauden jälkeen.

Liitteet

--

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kasvun johtokunnan tekemän lausunnon.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 180

Sahalahden Rekolan toiminnan siirtäminen seurakuntatalolle ja rakennuksen sulkeminen

Diaarinumero

DKAN/35/03.03.01/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Sahalahden seurakuntatalon kiinteistössä oleva Rekolan rakennus on
huonokuntoinen. Joulukuussa 2019 hyväksytyssä kiinteistöstrategiassa
rakennus on luokiteltu salkkuun 4, mikä tarkoittaa heti luovuttavaa
rakennusta.
Strategiassa on arvioitu, että rakennuksen uudishinta on n. 165.000 € ja
nykyarvo 80.000 €. Korjausvelkaa on n. 45.000 € ja kiinteistöteknistä kulumaa
1.600 € vuodessa. Kerrosala on 112 m2. Käyttöaste on ollut 11 %.
Rekola on toimintaa varten jaettu saliin, yläkertaan ja lähetyksen
pienryhmätilaan. Helmikuussa 2020 toimintaa on ollut seuraavasti:
-

Salissa varauksia on n. 9 tuntia viikossa
o

tiistaisin avoin raamattupiiri kaksi kertaa kuukaudessa 1,5 tuntia

o

tiistaisin käsityöpiiri kaksi kertaa kuukaudessa 3 tuntia

o

juttutupa perjantaisin 3 tuntia

o

kirpputori ja käsityöpuoti lauantaisin 3 tuntia

-

Yläkerta on kirpputorin ja käsityöpuodin käytössä

-

Pienryhmätila on käsityöpiirin ja kirpputorin käytössä

Toiminta on tarkoitus siirtää Sahalahden seurakuntatalon entisiin
kirkkoherranviraston tiloihin. Tilojen vuokrasopimus on päättynyt ja ne ovat
vapaat seurakunnan toiminnalle.
Lähetyssihteeri on kertonut näkemyksenään, että Rekolan toiminta voidaan
siirtää seurakuntatalon puolelle.
Siirtymä on tarkoitus toteuttaa ennen talvea.
Rakennuksen kirjanpidolliset toimintakulut ovat hyvin pienet, yhteensä 1.300
€ vuodessa. Rakennuksen lämmityskulut kohdistuvat seurakuntatalolle.
Rakennuksen tasearvo on 4.200 €.
Rakennus on tarkoitus tyhjentää. Vesi on tarkoitus sulkea ja jättää rakennus
joko kylmäksi tai välttämättömälle peruslämmölle. Myöhemmin rakennuksesta
luovutaan joko purkamalla, myymällä tai osoittamalla tontti muuhun käyttöön.
Näistä tehdään erilliset päätökset.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Rakennuksessa ei ole lapsille suunnattua
toimintaa, koska se on seurakuntatalon puolella.

Pöytäkirja
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Esitys

1. Päätetään siirtää Sahalahden Rekolan toiminta Sahalahden
seurakuntatalon entisen kirkkoherranviraston tiloihin syksyn aikana.
2. Minimoidaan ylläpitokulut veden, sähkön ja lämmityksen osalta.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö; tiedoksi lähetyssihteeri ja johtava diakonian viranhaltija

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 181

Kiinteistön Laurilanniitty myynti

Diaarinumero

37/03.01.00/2020

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunta on vuonna 2005 vastaanottanut testamentilla
Suomatkassa sijaitsevan Laurilanniityn tilan (211-450-2-119). Testamentilla
on seurakunnalle esitetty erityisehto, jonka täyttäminen ei edellytä
vastaanotetun kiinteistön omistamista tai hallinnointia.
Kiinteistö on kooltaan noin 6,7 ha, josta metsämaata on 2,3 ha. Metsämaalla
tullaan suorittamaan metsänhoidollisia toimenpiteitä vuoden 2020 aikana,
mistä tarjouspyynto on lähetetty. Muu maa on pääosin laidunmaata.
Maa-alueella ei ole vaikutusta seurakunnan perustehtävän toteuttamisen
kannalta eikä myöskään seurakunnan kiinteistöstrategiassa määritellyn
maapolitiikan kannalta. Maa-alueesta luopuminen kassan vahvistamiseksi
tulevia investointitarpeita varten tai vaihtoehtoisesti tuottavan metsämaan
saamiseksi maavaihdon kautta, on seurakunnan kannalta
tarkoituksenmukaisempaa.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Laurilanniityn tila (211-450-2-119) myydään
avoimella tarjouskaupalla.

Liitteet

kartta

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 182

Pentosalin vuokraamisen jatkaminen kaupungille

Diaarinumero

DKAN/70/03.03.01/2019

KN 13.6.2019
KN 10.3.2020

KN 8.9.2020
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunta on vuokrannut Kuhmalahden Pentosalia Kangasalan kaupungille
alakoulun opetustilaksi 2019 – 20. Vuokrasopimukseen sisältyi mahdollisuus
jatkovuoteen, jonka kaupunki halusi käyttää lukuvuodeksi 2020 – 21.
Kaupunki on epävirallisesti viranhaltijateitse ilmaissut, että Kangasalan
kaupungin opetuspalvelut ovat halukkaita jatkamaan Pentosalin vuokraamista
opetuskäyttöön vielä lukuvuodelle 2021-2022. Kaupunki tiedustelee
seurakunnalta, onko seurakunnalla valmiutta jatkaa vuokrasopimusta vielä
seuraavalle lukuvuodelle.
Myönteinen vastaus tarkoittaisi uuden vuokrasopimuksen solmimista.
Pentosali on olennainen osa Kuhmalahden kappeliseurakunnan toimintaa.
Sen vuoksi on alkuun tarpeen pyytää kaupungin tiedustelun johdosta lausunto
kappelineuvostolta.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Pentosali on olennainen osa
Kuhmalahden kappelineuvoston toimintaa ja siten vaikuttaa lasten ja nuorten
osallistumismahdollisuuksiin Kuhmalahden kappeliseurakunnassa. Lisäksi
koulun järjestäminen seurakunnan tiloissa vaikuttaa lapsiperheitten toimintaja osallistumismahdollisuuksiin.

Esitys

Pyydetään Kuhmalahden kappeliseurakunnalta 9.10.2020 mennessä
lausunto,

Liitteet

-

onko sen näkökulmasta Pentosalin vuokraaminen kaupungille koulun
järjestämistä varten toiminnallisesti edelleen mahdollista vuosina 2021 –
22,

-

kuinka vuokraaminen vaikuttaisi kappeliseurakunnan toimintaan, sekä

-

millaisia edellytyksiä vuokraamiselle pitäisi asettaa suhteessa nykyiseen
vuokrasopimukseen.

--

Pöytäkirja
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Käsittely

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

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö, Kuhmalahden kappelineuvostolle lausuntoa varten

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

12/2020

26

08.09.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 183

Talouden toteuma 8/2020

Diaarinumero

DKAN/77/04.07.00/2019

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.
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
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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

Pöytäkirja
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§ 184

Kuukausiraportti 7/2020

Diaarinumero

DKAN/44/00.01.03/2018

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

Pöytäkirja
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§ 185

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kiinteistöpäällikkö:
1/2020
Kirkkojärventien ja Myllystenpohjantien osan katualueen
haltuunoton korvauksen hyväksyminen
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku:

otto-oikeus

Pöytäkirja
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§ 186

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
a.

Päätös

Muita asioita ei ollut

Liitteet

--

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku

valituskielto

12/2020

30

Pöytäkirja

08.09.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 187

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 188

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.
Laulettiin virsi 554: 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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki)
mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

171, 173, 175-177, 179, 181-188

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

172, 174, 178, 180

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
172, 174, 178, 180

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti
(faksilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä
voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.
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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 €

