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§ 236

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.
Alkuhartaus. Virsi.
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 11.11.2020.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä olivat pöytäkirjan alussa läsnäoleviksi
merkityt 8 jäsentä ja 2 varajäsentä, yhteensä 10; sekä läsnäolo-oikeutetut ja
viranhaltijat.
Kohta (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 Heini Kivimäki-Hietanen ja Juha Koskimäki.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 19.11 – 4.12.2020.

Käsittely

Todettiin, että Heini Kivimäki-Hietanen on estynyt. Seuraavana vuorossa on
Tapio Perttula
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Päätös

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Juha Koskimäki ja Tapio
Perttula.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan lähettämisen jälkeen kirkkoneuvostolle
on lähetetty kaksi lisä-asiaa, ja ehdotti, että ne otetaan kiireellisinä
käsiteltäväksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti niin, että päätettiin kiireellisenä
ottaa käsiteltäväksi myös lisäasiat 239: määräaikaisen lastenohjaajan
palkkaaminen sekä 240: asunto-osakkeitten myyminen – tarjouksen
hyväksyminen.
Päätettiin lisäksi käsitellä asiat 238-240 ennen asiaa 237: Talousarvio 2021.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 237

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelma

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Vuoden 2021 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu
kirkkoneuvoston 11.8.2020 (§ 160) antaman talousarviokehyksen pohjalta.
Talousarviokehyksessä linjattiin, että vuosikatteen tulee olla vähintään
200 000 euroa positiivinen. Suunnitelmavuosina vuosikatteen on määrä
kattaa poistot kokonaan, jolloin seurakunnan käyttötalous saavuttaisi
tasapainon. Ohjeena työaloille sekä tukipalveluille oli toimintakatteiden
rajaaminen vuoden 2020 talousarvion luvuista vuoden 2019 tilinpäätöksen
toteuman tasolle.
Vuoden 2021 talousarvioesitys on laadittu lähes talousarviokehyksen
mukaisesti. Yleishallinnon pääluokan toimintakate ainoana kasvoi. Kasvun
taustalla oli aluekeskusrekisterille varattava palvelumaksu sekä toisaalta
virkatodistustuottojen poistuminen tulopuolelta. Lisäksi yleishallinnon
pääluokkaan on varattu 50 000 euroa suoriteperusteiseen palkanosaan koko
henkilöstölle, mikä vuonna 2021 ja jakautuu kaikille pääluokille.
Seurakunnan toiminnan pääasiallinen rahoitus tulee kirkollisverosta. Vuoden
2021 talousarviossa on arvioitu veron määräksi 5 300 000 euroa. Arviossa
varaudutaan pieneen laskuun vuoden 2020 arvioidusta toteumasta. Koronan
vaikutukset seurakuntatalouteen vuoden 2020 oli vähäinen. Vuoden 2021
vaikutuksia on vaikea ennustaa.
Henkilöstökustannukset laskevat lähes 250 000 euroa vuoden 2020
talousarvion luvuista. Taustalla on useampi muutos henkilöstörakenteessa:
iltapäiväkerhon
tuottaminen
päättyy
kevätkauden
2021
jälkeen,
aluekeskusrekisterin
liittyminen,
vapautuneiden
diakonin
ja
nuorisotyönohjaajan
virkojen
korvaaminen
yhteisviralla
sekä
kiinteistöpäällikön tehtävä yhdessä Ylöjärven seurakunnan kanssa.
Suunnitelmavuosille on huomioitu henkilöstökulujen vähenemistä, jota
ensijassa pyritään toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta.
Vuosikate vuoden 2021 talousarviossa on noin 234.000 € positiivinen.
Vuosikate ei edelleenkään riitä poistoihin, joita seurakunnalla on vuonna 2021
lähes 500 000 euroa. Poistot lisääntyivät vuodesta 2020 Oravan
perusparannuksen sekä kirkon av-remontin myötä jonkin verran.
Talousarviossa tilikauden tulos on 253 078 euroa tappiollinen. Lopullinen
tilikauden tulos vuonna 2021 lienee todellisuudessa parempi, mikä johtuu
osakehuoneistojen myynneistä sekä mahdollisista Ruutanan tonttien
lunastamista. Huomioitavaa kuitenkin on, että kolme seurakunnan
kahdeksasta myytävästä huoneistosta tulee tulouttaa diakoniarahastolle.
Investointeja vuodelle 2021 esitetään noin 570 000 euroa. Investointihankkeet
ovat osin kokoelma hankkeita, joita on siirtynyt aiemmilta vuosilta myöhemmin
toteutettaviksi. Näitä ovat erilaiset kalustohankinnat. Suurimpana yksittäisenä
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hankkeena on virastotalon Oravan kalustus 100 000 euroa. Lisäksi muun
muassa Sahalahden kirkon monikäyttöisyyden arkkitehtisuunnitteluun
esitetään 50 000 euroa.
Vuoden 2021 aikana toimintakuluja ja toimintaa on arvioitava erityisesti
talouden
tasapainottamisen
näkökulmasta.
Tukipalveluita
(hallinto,
hautaustoimi, kiinteistötoimi) sekä johtokuntia (yhteys, kasvu ja palvelu) tulee
entistä enemmän nähdä kokonaisuutena; mahdolliset yhdyspinnat
henkilöstöryhmien välillä tulee voida ylittää.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: talousarviossa tehdyt linjaukset
vaikuttavat lasten, nuorten ja lapsiperheitten toiminta- ja
osallistumismahdollisuuksiin seurakunnassa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan talousarvio
2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2022-2023 hyväksymistä.

Liitteet

talousarviokirjanen 2021, ver. 11.11.2020

Käsittely

Asia käsiteltiin asioitten 238-240 jälkeen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Tehtiin käsittelyn aikana
seuraavat muutokset:
- Tekstimuutoksia, jotka on merkitty liitteenä olevaan versioon *-merkillä
- Diakonian 1. tavoite päätettiin jättää pöydälle
- Lisättiin iltapäiväkerhojen palkkakustannuksiin 15.000 €
- Investointeihin tehtiin seuraavat muutokset, jotka vaikuttavat talousarvioon
o poistettiin Sahalahden seurakuntatalon tontin kaavoitus 15.000 €
o muutettiin huoltoauton investointihinnaksi 40.000 €
- Avustusten muista avustuksista, 3.000 €, siirrettiin ystävyysseurakunta
Mwikan avustuksiin 2.000 €, jolloin muihin avustuksiin jää 1.000 € ja
Mwikan avustus kasvaa 4.000 €:oon

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 238

Sahalahden kirkon monikäyttöisyyshanke

Diaarinumero

DKAN/53/03.03.03/2020

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on kehittelemässä yhteistyötä bstarkkitehtien kanssa tavoitteena kirkkojen monikäyttöisyyden lisääminen.
Tuomiokapituli kutsui alustavaan yhteistyökokoukseen Kangasalan ja Urjalan
seurakuntien edustajia. Kokous järjestettiin 21.10.2020. Kangasalan
seurakunta oli kutsuttu mukaan, koska tuomiokapitulissa oli tieto siitä, että
seurakunnassa on keskusteltu mahdollisuudesta lisätä Sahalahden kirkon
monikäyttöisyyttä.
Bst-arkkitehdit esitteli kokouksessa oman näkemyksensä kirkon
monikäyttöisyyttä lisäämiseen tähtäävästä projektista. Projekti koostuisi
viidestä osasta: 1) Lähtötilanteen kartoitus, 2) Tilallinen analyysi ja tilan
käyttömahdollisuuksien kartoitus, 3) Viranomais- ja teknisten reunaehtojen
kartoittaminen, 4) Kirkkotilan toiminnallinen analyysi ja 5) Alustavan
periaatekonseptin esittely ja jatkotyöskentelyn suunnittelu.
Tuomiokapitulin tavoitteena on sellaisen kirkkotilan monikäyttöisyyttä lisäävän
prosessin synnyttäminen, joka voisi soveltaa useammassa hiippakunnan
seurakunnassa ja monissa kirkoissa. Kyse on konseptityöskentelystä ja
mallinnuksesta, jonka voisi myös viranomaislupien näkökulmasta toistaa
suhteellisen helposti. Tuomiokapituli on myös valmis osallistumaan pieneltä
osalta pilottihankkeen rahoitukseen.
Bst-arkkitehtien tekemässä tarjouksessa on projektiin laskettu käytettävän
yhteensä 503 h. Tarjouksen kokonaishinta on 49.085,40 euroa (sis. alv 24
%). Tuomiokapituli olisi valmis maksamaan kustannuksista 20 % eli 9817,08
euroa. Kangasalan seurakunnan maksuosuudeksi jäisi siten 39.268,32 euroa.
Sahalahden kirkon monikäyttöisyys on ajankohtainen teema muutamastakin
syystä. Seurakuntatalo alkaa tulla käyttöikänsä päähän. Sahalahden alue
tarvitsee muutaman vuoden kuluessa ratkaisun sille, missä ja millaisissa
tiloissa seurakunnallista toimintaa järjestetään. Seurakuntatalon
peruskorjaaminen on sen verran kallis hanke, että se ei ole realistista.
Todennäköinen peruskorjauskustannus on noin 900.000 €. (628 m2 x 1.400
€).
Lisäksi, Sahalahden keskustassa näyttää olevan huonosti sopivia
vuokratiloja. Sahalahden kirkon käyttöaste on vaatimaton, joten sen
käyttöasteen lisääminen tuottaisi suoraa hyötyä sitä kautta, että ei ehkä
tarvittaisi muuta erillistä toiminnallista rakennusta. Myös Sahalahden kirkko
tarvitsee aikanaan korjauksia. Monikäyttöisyyden rakentamisen yhteydessä
voidaan tehdä kunnostuksia, jotka tulisivat tehtäväksi muutenkin.
Monikäyttöisyyshankkeella voitaisiin suunnitella tilat, jotka soveltuvat
nimenomaan monikäyttöiseen seurakuntatoimintaan. Vielä, Sahalahden
kirkon välittömässä läheisyydessä on kaksi huoltorakennusta, joiden toiminnat
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ja toiminta voitaisiin ehkä liittää mukaan kirkon monikäyttöisyyteen, tai ne
voivat tukea valmiina rakennuksina monikäyttöisyyttä.
Vielä on epäselvää, paljonko monikäyttöisyys tulee lopulta maksamaan.
Muutostyöt ovat luultavasti arvokkaita, mutta eivät niin kalliita kuin
seurakuntakodin peruskorjaaminen. Kustannusta on tosin syytä tarkasti
verrata seurakuntakodin odotettavissa olevaan peruskorjauskuluun.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: kirkon monikäyttöisyys voi palvella
erityisesti lapsille ja perheille suunnattujen tilaisuuksien ja tapahtumien
järjestämistä.

Esitys

Käydään asiasta lähetekeskustelu ja jätetään asia jatkovalmisteluun.

Liitteet

tarjous

Käsittely

kirkkoherra ja hallintokappalainen selostivat asiaa.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti näkemyksenään, että
1. Esitetty suunnitelma on laaja ja sen johdosta liian kallis;
2. seurakunta on kiinnostunut suunnitelmista, joilla Sahalahden kirkon
monikäyttöisyyttä voidaan parantaa, ja seurakunta on kiinnostunut
olemaan konseptihankkeen pilottina
3. seurakunta toivoo huomattavasti kevyempää suunnittelua, jossa voidaan
ottaa huomioon jo toteutuneita hankkeita, ja jossa voidaan hyödyntää
muualla toteutettuja tila- ja teknisiä ratkaisuja;
4. Seurakunta pitää tärkeänä, että arkkitehtitoimistojen palvelut kilpailutetaan
asianmukaisella tavalla (seurakunnan oma hankintasääntö edellyttää näin
laajan hankkeen kilpailuttamista).

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 239

Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen

Diaarinumero

DKAN/5/01.01.01/2020

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkoneuvoston päätöksen 8.9.2020 (176§) mukaisesti 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.

Varhaiskasvatuksen esimies Katja Kohonen on jäämässä virkavapaalle
helmikuusta 2020 ja pitää tätä ennen kertyneitä vuosilomia siten, että hän jää
pois vuoden 2020 loppupuolella.
Nykyisenlaisen lapsi- ja perhetyön toteuttamiseksi tarvitaan laskennallisesti
kuusitoista lastenohjaajaa. Seurakunnan palveluksessa on tällä hetkellä
yksitoista vakituista sekä kolme määräaikaista lastenohjaajaa, joista yhden
palvelussuhde olisi päättymässä vuoden 2020 lopussa. Näiden lisäksi
lähetyssihteeri-lastenohjaajan työpanoksesta ohjautuu 40% lapsityöhön.
Varhaiskasvatuksen kelpoisuusehdot saavat aikaan sen, että työalojen välisin
järjestelyin on haasteellista toteuttaa tehtävien yhdistämisiä
pätevyysvaatimusten edellytysten mukaisesti.
Lähetyssihteeri-lastenohjaajan palvelussuhde on päättymässä vuoden 2020
lopussa, tällöin tarkoituksena on, että tähän tehtävään ei enää palkata uutta
henkilöä.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: lastenohjaajia tulee olla riittävä määrä
kaikissa seurakunnan lapsiryhmissä
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 17.11.2020

Esitys

1. Katja Kohosen virkavapauden ajan esimiestehtävää hoitaa
varhaiskasvatuksen esimies Tiia Ritola. Muita Kohosen tehtäviä siirretään
hoitamaan lastenohjaaja Anu Kamppari omalla nimikkeellään ja palkallaan
4.6.2021 asti.
2. Kirkkoneuvosto julistaa avoimeksi määräaikaisen lastenohjaajan tehtävän
ajalle 4.1.2021 – 4.6.2021.
3. Kirkkoneuvosto nimeää lastenohjaajien valintaa valmistelevaan
työryhmään kasvatuksen työalajohtajan, henkilöstöpäällikön ja
varhaiskasvatuksen esimiehet.
4. Tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja tehtävissä noudatetaan kuukauden
koeaikaa.
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Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhakku
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§ 240

Asunto-osakkeiden myynti - tarjousten hyväksymiskäytäntö

Diaarinumero

DKAN/12/03.01.01/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.6.2020 (§132) päättänyt, että
seurakunnan omistamat asunto-osakehuoneistot myydään. Asuntoosakkeista on tehty kaksi erillistä hinta-arviota. Toisen arvioin laatijan kanssa
on laadittu toimeksiantosopimus myynneistä. Asuntoja myydään yksittäin tai
mahdollisuuksien salliessa ryppäissä.
Seurakunta on saanut kolmesta huoneistosta ostotarjouksen:
Mäntyveräjäntie 3-5 A5 ja F48 (kaksi yksiötä) yhteishinta 80 000 euroa
Mäntykuja 4 F 43 (4h) tarjous 90 500 euroa
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy irtaimen
kaupat. Koska asunto-osakehuoneistokaupoissa aikataulu voi olla nopeakin,
olisi tarkoituksenmukaista, että viranhaltija voisi hyväksyä tarjouksen
reaaliajassa, mikäli kauppahinta voidaan katsoa olevan markkinoiden sekä
esitettyjen hinta-arvioiden mukainen. Varsinainen kauppakirja hyväksyttäisiin
edelleen kirkkoneuvostossa, mutta tuolloin hinta olisi jo lähtökohtaisesti
sovittu.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä annetut edellä esitetyt tarjoukset.
Lisäksi kirkkoneuvosto antaa talousjohtajalle ja hallintokappalaiselle oikeuden
hyväksyä ostotarjous lopuissa asunto-osakehuoneistokaupoissa silloin, kun
tarjottu ostohinta on vähintään kahden eri hinta-arvion keskitasoa.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 241

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
Talousjohtaja:
Henkilöstöpäällikkö:
Seurakuntapuutarhuri:
Hallintokappalainen:

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Viranhaltijapäätöksiä ei ollut.

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku:

otto-oikeus
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§ 242

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
a.

Päätös

Muita asioita ei ollut

Liitteet

--

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku

valituskielto

15/2020
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§ 243

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto

15/2020

12

Pöytäkirja

17.11.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 244

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45.
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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

236-239, 241-244

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

240

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
240

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

15/2020

15

17.11.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
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 €

