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§ 22

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.
Lippukunnanjohtajat Laura Arvonen, Kari Kälviäinen ja Kati DomonyiKuusinen Roineen tytöistä, Harjun pojista ja Sahalahden sinisusista oli
kutsuttu esittelemään partiotoimintaa kirkkovaltuuston kokouksen alussa.
Puheenjohtaja piti muistopuheen edesmenneelle emerituskirkkoherra Pentti
Hytöselle. Hiljainen hetki.
Alkuhartaus
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 26.8.2021
Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 26.8.2021 lähtien.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (a) todettiin läsnäoleviksi pöytäkirjan alussa läsnäoleviksi merkityt
24 jäsentä ja 7 varajäsentä, yhteensä 31, sekä muut pöytäkirjan alussa
läsnäoleviksi mainitut viranhaltijat.
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
Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 3.9 – 4.10.2021.

nähtävillä

Pöytäkirja
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Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Häme-Sahinoja ja Mirja Jussila.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

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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§ 23

Ero luottamustehtävästä ja uuden valinta: Satu Niskanen

Diaarinumero

DKAN/5/00.00.01/2019

KN 17.8.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkovaltuuston jäsen ja kasvun johtokunnan puheenjohtaja Satu Niskanen
on 11.8.2021 vahvistanut sähköpostitse, että hän on toukokuussa muuttanut
pois seurakunnan alueelta eikä ole enää seurakunnan jäsen. Asia on
vahvistettu kirkon jäsenrekisteristä. Hän on näin menettänyt kelpoisuutensa
toimia seurakunnan luottamustehtävässä.
Seurakuntavaaleissa Kinkeripiiri –ehdokaslistalla kirkkovaltuuston
ensimmäinen varajäsen on Eevaliisa Pentti. Hänestä tulee kirkkovaltuuston
varsinainen jäsen.
Satu Niskasen varajäsenenä kasvun johtokunnassa on Pia Kirvesoja.
KL 23: 2 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuus luottamustoimeen
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen
on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
KL 23: 4 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö
ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2
ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden
kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei
kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
KL 23. 6 § (6.6.2014/414)
Päätösvalta luottamushenkilöä koskevassa asiassa
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
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(KL 23:7, 2 mom §)
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee,
menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet
pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on
valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. vapauttaa Satu Niskasen kasvun johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan
tehtävästä 2.9.2021 lukien;
2. valitsee Kasvun johtokunnalle uuden puheenjohtajan toimikauden 2022
loppuun asti;
3. mikäli puheenjohtaja on johtokunnan nykyinen jäsen tai varajäsen,
kirkkovaltuusto lisäksi valitsee johtokuntaan uuden jäsenen tai
varajäsenen toimikauden 2022 loppuun asti;

Liitteet

--

Käsittely

Kokouksessa talousjohtaja teki täydennetyn esittelyn, joka koski Satu
Niskasen luottamustointa kirkkovaltuuston jäsenenä. Talousjohtaja teki
muutetun päätösesityksen, jossa muutettiin esittelyn (1) kohta muotoon.
1. toteaa Satu Niskasen menettäneen vaalikelpoisuutensa seurakunnan
luottamustehtäviin kirkkovaltuustossa ja kasvun johtokunnassa 2.9.2021
lukien;
Lisäksi talousjohtaja esitti lisäyksenä uutta päätöskohtaa (2), jonka mukaan
2. kirkkovaltuuston jäseneksi kutsutaan ehdokaslistan 1. varajäsen Eevaliisa
Pentti kirkkovaltuuston toimikauden loppuun saakka.
Alkuperäisen esittelyn kohdat (2) ja (3) ovat täydennetyn esittelyn kohtia (3) ja
(4).

Päätös

Päätettiin yksimielisesti talousjohtajan täydennetyn esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto
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Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. toteaa Satu Niskasen menettäneen vaalikelpoisuutensa seurakunnan
luottamustehtäviin kirkkovaltuustossa ja kasvun johtokunnassa 2.9.2021
lukien;
2. kutsuu kirkkovaltuuston jäseneksi ehdokaslistan 1. varajäsen Eevaliisa
Pentin kirkkovaltuuston toimikauden loppuun saakka
3. valitsee Kasvun johtokunnalle uuden puheenjohtajan toimikauden 2022
loppuun asti;
4. mikäli puheenjohtaja on johtokunnan nykyinen jäsen tai varajäsen,
kirkkovaltuusto lisäksi valitsee johtokuntaan uuden jäsenen tai
varajäsenen toimikauden 2022 loppuun asti;

Liitteet

--

Käsittely

Marko Wickholm ehdotti, että kasvun johtokunnan puheenjohtajaksi valitaan
Timo Waris
Tapio Perttula ehdotti, että kasvun johtokunnan jäseneksi valitaan Pia
Kirvesoja.
Tapio Perttula ehdotti uudeksi varajäseneksi Hanna Majanmaata.

Päätös

Kohdat (1) ja (2) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Kohdassa (3) valittiin yksimielisesti kasvun johtokunnan puheenjohtajaksi
Timo Waris.
Kohdassa (4) valittiin yksimielisesti kasvun johtokunnan jäseneksi Pia
Kirvesoja ja varajäseneksi Hanna Majanmaa.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 24

Ero luottamustehtävästä ja uuden valinta: Lassi Sundell

Diaarinumero

DKAN/5/00.00.01/2019

KN 17.8.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Yhteyden johtokunnan jäsen ja kasvun johtokunnan varajäsen Lassi Sundell
on 10.8.2021 vahvistanut sähköpostitse, että hän on muuttanut pois
seurakunnan alueelta eikä ole 1.9.2021 lukien enää seurakunnan jäsen.
Tällöin hän menettää kelpoisuutensa toimia seurakunnan
luottamustehtävässä.
Lassi Sundellin varajäsenenä yhteyden johtokunnassa on Marko Wickoholm.
Kasvun johtokunnassa hän on Timo Wariksen varajäsen.
KL 23: 2 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuus luottamustoimeen
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen
on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
KL 23: 4 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö
ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2
ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden
kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei
kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
KL 23. 6 § (6.6.2014/414)
Päätösvalta luottamushenkilöä koskevassa asiassa
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
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1. toteaa Lassi Sundellin menettäneen vaalikelpoisuutensa seurakunnan
luottamustehtäviin yhteyden johtokunnan jäsenen tehtävässä ja kasvun
johtokunnan varajäsenen tehtävässä 1.9.2021 lukien;
2. valitsee yhteyden johtokunnalle uuden jäsenen toimikauden 2022 loppuun
asti;
3. mikäli uusi jäsen on johtokunnan nykyinen varajäsen, kirkkovaltuusto
lisäksi valitsee johtokuntaan uuden varajäsenen toimikauden 2022
loppuun asti;
4. valitsee Timo Warikselle kasvun johtokuntaan uuden varajäsenen
toimikauden 2022 loppuun asti;
Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. toteaa Lassi Sundellin menettäneen vaalikelpoisuutensa seurakunnan
luottamustehtäviin yhteyden johtokunnan jäsenen tehtävässä ja kasvun
johtokunnan varajäsenen tehtävässä 1.9.2021 lukien;
2. valitsee yhteyden johtokunnalle uuden jäsenen toimikauden 2022 loppuun
asti;
3. mikäli uusi jäsen on johtokunnan nykyinen varajäsen, kirkkovaltuusto
lisäksi valitsee johtokuntaan uuden varajäsenen toimikauden 2022
loppuun asti;
4. valitsee Timo Warikselle kasvun johtokuntaan uuden varajäsenen
toimikauden 2022 loppuun asti;

Liitteet

--

Käsittely

Kari Kerttula ehdotti, että yhteyden johtokunnan jäseneksi valitaan Juha
Koskimäki
3-kohta tarpeeton
Marko Wickholm ehdotti, että Timo Wariksen varajäseneksi Kasvun
johtokuntaan valitaan Tapio Perttula
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Päätös

Kohta (1) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Kohdassa (2) valittiin yksimielisesti yhteyden johtokunnan jäseneksi Juha
Koskimäki
Kohdassa (4) valittiin yksimielisesti Timo Wariksen varajäseneksi kasvun
johtokuntaan Tapio Perttula

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 25

Ero Luottamustehtävästä ja uuden valinta: Matti Rauhalahti

Diaarinumero

DKAN/5/00.00.01/2019

KN 7.8.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kasvun johtokunnan jäsen Matti Rauhalahti on 11.8.2021 pyytänyt
sähköpostitse eroa Kasvun johtokunnan jäsenen tehtävästä. Perusteena on
keskittyä kirkkoneuvoston jäsenen tehtävään. Matti Rauhalahti on valittu
kirkkoneuvoston jäseneksi tammikuussa 2021.
Matti Rauhalahden varajäsenenä on Jussi Muranen.
KL 23: 4 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö
ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2
ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden
kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei
kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
KL 23. 6 § (6.6.2014/414)
Päätösvalta luottamushenkilöä koskevassa asiassa
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. pyynnöstä erottaa Matti Rauhalahden kasvun johtokunnan jäsenen
tehtävästä 2.9.2021 lukien;
2. valitsee Kasvun johtokunnalle uuden jäsenen toimikauden 2022 loppuun
asti;
3. mikäli uusi jäsen on johtokunnan nykyinen varajäsen, kirkkovaltuusto
lisäksi valitsee johtokuntaan uuden varajäsenen toimikauden 2022
loppuun asti;
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LAVA

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

Liitteet

eroanomus

Käsittely

Matti Rauhalahti ei osallistunut asian käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. pyynnöstä erottaa Matti Rauhalahden kasvun johtokunnan jäsenen
tehtävästä 2.9.2021 lukien;
2. valitsee Kasvun johtokunnalle uuden jäsenen toimikauden 2022 loppuun
asti;
3. mikäli uusi jäsen on johtokunnan nykyinen varajäsen, kirkkovaltuusto
lisäksi valitsee johtokuntaan uuden varajäsenen toimikauden 2022
loppuun asti;

Liitteet

eroanomus

Käsittely

Tapio Perttula ehdotti, että kasvun johtokunnan jäseneksi valitaan Jussi
Muranen.
Marko Wickholm ehdotti, että kasvun johtokunnan uudeksi varajäseneksi
valitaan Matti Rauhalahti

Päätös

Kohta (1) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Kohdassa (2) valittiin kasvun johtokunnan jäseneksi Jussi Muranen
Kohdassa (3) valittiin kasvun johtokunnan varajäseneksi Matti Rauhalahti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 26

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka

Diaarinumero

36/01.01.00/2021

Yhteyden johtokunta 3.6.2021
Valmistelija

Jukka Heroja

Esittelijä

Jukka Heroja
Seurakuntamme kanttori on jäämässä eläkkeelle helmikuussa 2022.
Viranhaltija on hoitanut kanttorin kaikkia perustehtäviä, sijaistanut työalansa
lähiesimiestä, ja toiminut erittäin ansioituneesti myös varhaiskasvatus- ja
nuorisotyössä. Virka on nimellisesti kuulunut Kuhmalahden
kappeliseurakuntaan, vaikka työalueena on koko Kangasala.
Yleisin kanttorinvirka Suomen seurakunnissa on ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (ns. B-virka). Kangasalan
seurakunnassa sellainen virka aikaisemmin oli mutta se lakkautettiin
neljännen kanttorin siirtyessä muihin tehtäviin. Kangasalan seurakunnassa on
tällä hetkellä yksi laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka (ns. Avirka) sekä kaksi muuta kirkkohallituksen hyväksymää tutkintoa edellyttävää
kanttorin virkaa (ns. C-virka).
Tilanteessa olisi sopivaa perustaa uusi B-virka, jolloin seurakunnassa olisi
edelleen kolme kanttorinvirkaa: A- (johtava kanttori), B- ja C-virka. Viran
painopisteenä olisi vahvasti varhaiskasvatus. Myös mahdollista muskaritoimintaa on pohdittu yhdessä Kasvatuksen tiimin kanssa. Pääpaino olisi
kuitenkin kanttorintyössä, koska Kangasalan kokoinen seurakunta tarvitsee
vähintään kolme monipuolista ja pätevää kanttoria.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: uusi kanttori tulee ottamaan vastuulleen
lapsikuorotoiminnan sekä toimii rippikouluopetuksessa
Lapsivaikutuksien arviointi on tehnyt Jukka Heroja 27.5.2021

Esitys

Johtokunta ehdottaa Kirkkoneuvostoa ottamaan asian käsittelyyn ja
pohtimaan mahdollisuutta uuden B-kanttorinviran perustamista.

Liitteet

Kaksi otetta lähteistä Maaseudun tulevaisuus sekä Sibelius-Akatemian
julkaisu.

Päätös

Johtokunta esittää että perustetaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä
kanttorin virka (ns.B-virka) sekä lakkautetaan muuta kirkkohallituksen
hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorinvirka (ns.C-virka) kun uusi virka on
täytetty.
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KN 17.8.2021
Valmistelija

Jukka Heroja

Esittelijä

Seppo Jarva
Asiaa esittelee kokouksessa johtava kanttori Jukka Heroja.
Käsitellään yhteyden johtokunnan ehdotusta perustaa seurakuntaan ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka ja lakkauttaa nykyinen ns.
muuta kirkkohallituksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorinvirka.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto perustaa Kangasalan
seurakuntaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (ns. Bvirka) 1.1.2022 lukien. Virka täytetään nykyisen kanttorin jäädessä eläkkeelle
ns. C-virasta. Kyseistä ns. C-virkaa ei täytetä sen jäädessä vaille
viranhaltijaa.

Liitteet

--

Käsittely

Tulenheimo saapui asian käsittelyn aikana kokouspaikalle klo 19.16.
Timo Waris esitti, että virka perustetaan piispainkokouksen päätöksen nro
108 mukaista ylempää korkeakoulututkintoa vaativaksi viraksi, ja
vaativuusryhmä on 601. Esitys päätettiin hyväksyä yksimielisesti.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti lisättynä Timo Wariksen
ehdotuksella.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto perustaa Kangasalan
seurakuntaan piispainkokouksen päätöksen nro 108 mukaista ylempää
korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin viran (ns. B-virka) 1.1.2022 lukien.
Viran vaativuusryhmä on 601.
Virka täytetään nykyisen kanttorin jäädessä eläkkeelle ns. C-virasta. Kyseistä
ns. C-virkaa ei täytetä sen jäädessä vaille viranhaltijaa.

Liitteet

--

Käsittely

Johtava Kanttori Jukka Heroja selosti asiaa.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 27

Investointi: toinen huoltoauto

Diaarinumero

DKAN/68/02.05.01/2020

KN 17.8.2021
Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Kangasalan seurakunnalla on kiinteistönhoitajan toimessa palkattuna kaksi
henkilöä ja käytössä ainoastaan yksi huoltoauto.
Jotta kiinteistönhoitoa voitaisiin tehostaa, niin näkemykseni mukaan
molemmilla kiinteistönhoitajilla tulisi olla oma huoltoauto. Nyt molemmat
kiinteistönhoitajat kulkevat pääosin paikasta toiseen yhdessä yhdellä
huoltoautolla mikä ei ole resurssien järkevää käyttöä.
Seurakunnan kiinteistöt sijaitsevat laajalla alueella, jolloin yhdellä
huoltoautolla toimittaessa ei työviikon aikana ehditä välttämättä tekemään
kaikkia tarvittavia kiinteistönhuollon tehtäviä.
Toinen huoltoauto olisi myös tukena ruokapalveluiden toiminnassa ja
diakoniantyön tarpeissa.
Hankittavaksi esitetty huoltoauto ostettaisiin käytettynä ja sen varustelu olisi
kevyempi kuin seurakunnan jo käytössä olevan huoltoauton varustelu on.
Huoltoauton varusteluun ei tule merkittäviä kustannuksia, koska tarvittavat
työkalut ja varusteet löytyvät jo pääosin kiinteistönhuollon varastosta.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021
investointisuunnitelmaan lisätään 20.000 € toisen huoltoauton hankintaa
varten.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto
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Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021
investointisuunnitelmaan lisätään 20.000 € toisen huoltoauton hankintaa
varten.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 28

Investointimäärärahan lisävaltuuden hakeminen: kameravalvonta

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

KN 17.8.2021
Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Vuoden 2021 talousarviossa on käyttötalousosassa varattu
valvontakameroitten uusimiseen Pyysalon toimintakeskuksessa, Suoraman
seurakuntakeskuksessa, Kangasalan kirkossa ja Huutijärven kappelissa
yhteensä 19.000 €.
Tämän lisäksi investointiosassa on varattu Sahalahden ja Kuhmalahden
videovalvontaan 22.000 €
Investointimääräraha riittää toteuttamaan Kuhmalahden ja Sahalahden
kirkkojen videovalvonnan hankkeeseen.
Pyysalon toimintakeskuksen, Suoraman seurakuntakeskuksen, Kangasalan
kirkon ja Huutijärven kappelin videovalvontajärjestelmät tulisi modernisoida
laajemmin kuin mitä käyttötalousbudjetissa on varauduttu.
Kaikkien edellä mainittujen kiinteistöjen videovalvonnan toteuttaminen ja
modernisointi tulisi kustantamaan yhteensä 64.000 €. Lisä- ja muutostöihin
ehdotetaan 6.000 € kustannusvarausta, yhteensä 70.000 €.
Videovalvontajärjestelmä voidaan myös toteuttaa käyttöleasing-osamaksulla,
minkä kustannukset olisivat:
36 kk

69.691,97 € (1.935,89 €/kk)

60 kk

79.828,22 € (1.330,47 €/kk)

Käyttöleasing-maksut eivät sisällä lisä- ja muutostyövarausta.
Lisäksi haetaan valtuutusta tilata videovalvontajärjestelmään
huolenpitopalvelu 60 kk yhteishintaan 35.271,55 € (587,86 €/kk).
Mikäli investointivaltuutusta lisätään niin, että se kattaa myös
käyttötalousosassa olevan 19.000 € määrärahan, jää tämä määräraha
tarpeettomaksi ja käyttämättä. Huolenpitopalvelu toisaalta lisää jonkin
vuosikustannuksia.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
1. Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021
talousarvion investointiosaan lisätään 48.000 € videovalvontajärjestelmien

Pöytäkirja

3/2021

15

02.09.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto
modernisointiin Pyysalon toimintakeskuksessa, Suoraman
seurakuntakeskuksessa, Kangasakan kirkossa, Huutijärven kappelissa,
Sahalahden kirkossa ja Kuhmalahden kirkossa. Tämän jälkeen
investointimääräraha on yhteensä 70.000 €.
2. Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy lisätyn investointimäärärahan,
kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikön tilaamaan
videovalvontajärjestelmään 60 kk huolenpitosopimuksen yhteishintaan
35.271,55 € (587,86 €/kk).
Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kohta (1) kirkkovaltuustolle päätettäväksi; kohta (2) kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvion
investointiosaan lisätään 48.000 € videovalvontajärjestelmien modernisointiin
Pyysalon toimintakeskuksessa, Suoraman seurakuntakeskuksessa,
Kangasalan kirkossa, Huutijärven kappelissa, Sahalahden kirkossa ja
Kuhmalahden kirkossa. Tämän jälkeen investointimääräraha on yhteensä
70.000 €.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 29

Investointivaltuus ja Esisopimus Visura oy:n kanssa Lamminrahkan tiloista

Diaarinumero

DKAN/49/02.05.01/2021

KN 17.8.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Julkisuuslain 24 § 20-kohta.
Sopimuksen arvo on Visura oy:n liikesalaisuus.
Talousjohtaja, kirkkoherra ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet Lamminrahkan
alueen rakentajien kanssa keskusteluja tiloista, jotka seurakunta saisi
käyttöönsä alueella.
Seurakunta on jo useita vuosia sitten pitänyt periaatteellisesti tärkeänä olla
läsnä Lamminrahkan alueella niin, että sillä on käytössä joko vuokra- tai
omistustilat alueella.
Seurakunnan kiinteistöstrategian mukaista on hakea ensisijassa vuokratilaa.
Lamminrahkan alueen keskusteluissa on kuitenkin tullut esille se, että
alueelta voi olla taloudellisesti järkevintä hankkia tiloista osakeomistus. Tämä
johtuu siitä, että alue on toiminnan kannalta strategisesti tärkeällä ja
kiinteistön arvon säilyvyyttä ajatellen hyvällä paikalla. Lisäksi seurakunnan on
tarkoitus olla alueella pitkään tai käytännössä pysyvästi. Vuokraomistus tulee
esimerkiksi yli 15 vuoden aikajänteellä jo varsin kalliiksi suhteessa
osakeomistukseen. Alueen rakennukset ovat lisäksi alueen puolesta sellaisia,
että niiden ylläpitoon ja korjausvastuuseen suhtaudutaan vakavasti. Riski
osakeomistuksen arvon laskusta on siten pieni.
Neuvottelut Visura oy:n kanssa ovat edenneet niin pitkälle, että valmiina on
esisopimuksen luonnos liiketilan osakesarjan hankinnasta. (Liite) Sopimuksen
liitteenä on viitesuunnitelma tilasta ja ympäristöstä (Sopimuksen liite 1).
Esisopimuksessa mainittu liite 2: kauppakirjan luonnos osakesarjasta, ei ole
valmis eikä sisälly sopimukseen. Esisopimuksen liite 2 neuvotellaan erikseen.
Tilaratkaisu
Sopimus koskee korttelissa 1527 olevaa tilaa, joka sijoittuu Mossin puistotien
jatkeen sekä korttelin ja koulukeskuksen väliin jäävän aukion kulmaan.
Aluetta voi pitää varsin keskeisenä. Rakennuksen pohjoispuolen aukio
avautuu käyttöyhteyteen liiketilan kanssa.
Viitesuunnitelmassa on alustava luonnos tilan kokonaisuudesta. Lähtökohta
tilalle on ollut samankaltainen kuin Ruutanan monitoimitalossa.
Lamminrahkan tilan erikoisluonteena on sen sijainti keskellä kulkuväyliä sekä
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liike- ja koulukeskusta. Joskus tulevaisuudessa viereiseen kortteliin 1530,
Kyläpuunaukiolle, voi kulkea raitiovaunuyhteys.

Alustava tilasuunnitelma on 256 Hum2. Se sisältää
- kaksi erikokoista kokoontumistilaa, jotka voidaan yhdistää tilanjakoseinällä
tai leveillä pariovilla.
- Kulmatila, josta suunnitellaan alustavasti pienkeittiötä. Soveltuu myös
kahvilatoimintaan. Kahvilan toimintaa tukee tarvittaessa pienempi
kokoontumistila.
- Keittiö ja molemmat kokoontumistilat voivat palvella yhtä aikaa samaa
tarkoitusta
- Toimistotila
- Varastohuoneita sekä ulkokalustevarasto
- Ainakin kaksi sisäänkäyntiä, yksi kummallekin kadulle.
Esisopimuksen luonne
Esisopimus velvoittaa liiketilan osakesarjan kauppakirjan tekemiseen, mikäli
esisopimuksen kohdassa (3) olevat ehdot täyttyvät. Esisopimuksen kohdassa
(2) on kuvattu sopimuksen raja-arvot, joiden voi olettaa täyttyvän.
Sopimuksesta irtautumisesta on sopimussakko.
Sopimuksen kustannus
Sopimusluonnoksessa näkyy alustava hinta. Hinta on Visura oy:n
liikesalaisuus, minkä vuoksi se on salainen. Hinta sisältää arvonlisäveron (24
%).
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Hintaa voi pitää jonkin verran korkeana. Sitä voi perustella alueen hyvällä
sijainnilla. Lisäksi on otettava huomioon se, että kyseessä on arvio.
Rakennus valmistuu vasta kahden vuoden kuluttua. Tämä voi johtaa
kustannusarvion kasvamiseen.
Vuokravaihtoehtoa ei tässä yhteydessä pidetä taloudellisesti järkevänä, mikäli
seurakunnan tarkoitus on olla pitkäaikainen omistaja tai vuokraaja.
Vuokrakustannus voi olla 5 - 7 % rakennuksen arvosta vuosittain (sisältäen
yhtiövastikkeet, noin 1 % hankintakustannuksista vuodessa).
Mikäli esisopimus ja sopimus osakesarjan ostamisesta toteutuvat, nykyisen
arvion mukaan ensimmäiset maksut tulevat maksettavaksi alkukesästä 2022.
Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö antavat kokouksessa arvion kustannusten
perusteista.
Päätösprosessi
Osakesarjan ostaminen on irtaimen kauppa, joka kuuluu kirkkoneuvoston
toimivaltaan. Suuren kauppahinnan vuoksi kauppa edellyttää kirkkovaltuuston
investointipäätöstä. Asian strategisen merkittävyyden vuoksi on tärkeää, että
kirkkovaltuusto voi käsitellä asian periaatteellisesti.
Irtaimen omaisuuden kauppana asia ei vaadi kirkkovaltuustossa
määräenemmistöä eikä sitä alisteta. On kuitenkin tärkeää, että näin suuri
hanke toteutetaan vain mikäli kirkkovaltuusto voi olla sen takana varsin
yksituumaisesti.
Päätökseen on syytä kirjata kirkkovaltuuston antama valtuutus, että
kirkkoneuvosto voi päättää esisopimuksen kohdan (5) mukaisesta liitteestä 2:
kauppakirja liiketilan osakesarjasta. Kauppakirja neuvotellaan erikseen.
Kauppakirjan luonnoksen hyväksyminen on erikseen
muutoksenhakukelpoinen, kun se käsitellään ensimmäisen kerran
kirkkoneuvostossa. Kauppakirjan voi allekirjoittaa vasta kirkkovaltuuston
hyväksymän investointimäärärahan jälkeen
Esisopimuksen hyväksyminen on periaatteellinen päätös siitä, että
kirkkovaltuusto tulee myöhemmin hyväksymään esisopimuksen arvoa sekä
muita kuluja koskevan investointivaltuutuksen. Muita kuluja tulee ainakin
kalustuksesta, av-välineistöstä sekä varainsiirtoverosta.
LAVA

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

Esitys

Esitetään kirkkovaltuustolle että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan esisopimuksen Visura oy:n
kanssa;
2. kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston neuvottelemaan ja
hyväksymään esisopimuksen liitteen 2 mukaisen liiketilan osakesarjan
kauppasopimuksen.

Liitteet

Esisopimus (sopimuksen arvo on salainen) sekä viitesuunnitelma
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Käsittely

Talousjohtaja teki täydennetyn ehdotuksen (3), että kirkkoneuvosto valtuuttaa
talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön pyytämään kirkkovaltuuston kokousta
varten päivitetyn sopimusluonnoksen ja viitesuunnitelman, jossa otetaan
huomioon toinen pienkeittiö, lisä-wc, sosiaalitilat ja vahvistettu siirtoseinä

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen ja talousjohtajan tekemän lisäesityksen
mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto
[Kirkkoneuvoston esitys täydentynee esityslistan lähettämisen jälkeen.
Kirkkoneuvosto käsittelee ennen kirkkovaltuuston kokousta kirkkoneuvoston
päätöksen (3)-kohdan mukaisen vaihtoehtoisen sopimusluonnoksen ja
viitesuunnitelman.]

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että
1. kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan esisopimuksen Visura oy:n
kanssa (Liite);
2. kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston neuvottelemaan ja
hyväksymään esisopimuksen liitteen 2 mukaisen liiketilan osakesarjan
kauppasopimuksen.

Liitteet

Esisopimus (sopimuksen arvo on salainen) sekä viitesuunnitelma

Käsittely

Todettiin, että kirkkoneuvosto on kokouksessaan 2.9.2021 käsitellyt
Esisopimuksen luonnosta B ja viitesuunnitelmaa B (päivätty 1.9.2021).
Suunnitelmassa on otettu huomioon toinen pienkeittiö, lisä-wc, sosiaalitilat ja
vahvistettu siirtoseinä.
Esisopimuksen luonnos B ja viitesuunnitelma B on toimitettu kirkkovaltuuston
nähtäväksi esityslistan lähettämisen jälkeen.
Kirkkoneuvosto on 2.9.2021 tehnyt muutetun päätösesityksen kohtaan (1),
että kirkkovaltuusto hyväksyy esisopimuksen luonnoksen B ja
viitesuunnitelman B.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti kirkkoneuvoston 2.9.2021 tekemän muutetun
esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 30

Ruutanan vuokratonttien lunastusilmoitukset ja myyminen

Diaarinumero

DKAN/13/02.05.00/2020

KN 17.8.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Liitteet sisältävät ei-luovutettavia henkilötietoja sekä seurakunnan julkisia
liikesalaisuuksia, Julkisuuslain 24 § 17-kohta.
Seurakunnalla on Ruutanassa yhteensä 36 vuokratonttia, jotka on vuokrattu
vuosina 2011 - 2013 viideksikymmeneksi vuodeksi. Vuokrasopimukset on
vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa.
Ruutanan vuokratonttien vuokrasopimuksissa on lunastuslauseke, jonka
mukaan (kohta 23) ”Vuokramiehellä on oikeus ostaa tontti omakseen 10
vuoden vuokra-ajan jälkeen kyseisen ajan käyvällä hinnalla. Kauppa
edellyttää kirkkohallituksen vahvistamista.”
Yhteensä 16 tontin lunastusoikeus täyttyy vuonna 2021.
Kirkkoneuvoston päätöksiä
Kirkkoneuvosto on tehnyt vuoden 2021 aikana lukuisia päätöksiä, jotka
liittyvät tonttien lunastamiseen. Kirkkoneuvosto päätti tonttien lunastushinnat
kokouksessaan 12.1.2021. Päätös aiheutti joissakin vuokralaisissa
tyytymättömyyttä, minkä johdosta kirkkoneuvosto käsitteli asiaa uudelleen
9.3.2021. Kirkkoneuvosto piti aikaisempaa päätöstään perusteiltaan oikeana,
mutta teki maltillisesti muutetun lunastushintapäätöksen.
Lunastushintataulukko on liitteenä (Liite 1).
Kirkkoneuvoston alkuperäisen lunastushintapäätöksen tukena oli kaksi
markkinahinta-arviota, jotka tekivät Kangasalan kiinteistömaailma ja
Kangasalan KoditOn. Maaliskuussa tilattiin kolmas markkinahinta-arvio, jonka
teki OP-Kodit Tampereelta. Kirkkoneuvosto päätti 12.5.2021, että kolmas
markkinahinta-arvio ei anna aihetta muuttaa aikaisempaa päätöstä.
Maaliskuussa 2021 päätettyjen lunastushintojen katsottiin edustavan tonttien
tämän hetken käypää hintaa.
Markkinahinta-arviot ovat liitteenä. Arviot ovat seurakunnan liikesalaisuus
(Salainen, julkisuuslain 24 § 17-kohta. Liite 2)
Kirkkoneuvosto päätti 12.5.2021, että vuokralaisilta pyydetään ilmoitukset
lunastamisesta 30.6.2021 mennessä.
Lunastusilmoitukset
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Seurakunta on saanut kesäkuun loppuun mennessä kaikkiaan kuusi
lunastusilmoitusta, joissa on hyväksytty seurakunnan ilmoittama käypä hinta:
-

Minna ja Timo Honkola, tontti 211-445-3-45, hinta 43.225,00 €

-

Emilia ja Antti Mertsola, tontti 211-445-3-46, hinta 43.225,00 €

-

Riitta ja Markku Niemi, tontti 211-445-3-43, hinta 43.017,90 €

-

Anna ja Markus Räty, tontti 211-445-3-48, hinta 42.914,64 €

-

Antti Seppänen ja Marjo Yli-Paavola, tontti 211-445-3-54, hinta 43.197,26
€

-

Heidi ja Osmo Setälä, tontti 211-445-3-55, hinta 47 025,00 €

Lunastusilmoitukset ovat liitteenä (Liite 3, sisältää ei-luovutettavia
henkilötietoja). Antti Mertsolan kanssa on erikseen käyty puhelinkeskustelu
lunastusilmoituksesta. Hän on vahvistanut, että kaupan voi laittaa vireille
seurakunnan päättämällä käyvällä hinnalla.
Kauppakirjan luonnokset
Yllä mainituille lunastusilmoituksen tehneille on laadittu heinäkuun
alkupuolella kauppakirjan luonnos liitteineen. Ostajat ovat voineet niihin
tutustua. Kauppakirjan luonnokset ovat liitteenä (Liite 4, sisältää eiluovutettavia henkilötietoja).
Päätösprosessi
Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan kiinteän omaisuuden luovuttaminen edellyttää,
että päätös kirkkovaltuustossa tehdään 2/3 määräenemmistöllä.
Kirkkolain 14 luvun 4 § mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta
luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. se myy seuraavat kuusi kiinteistöä liitteenä olevien kauppakirjan
luonnosten mukaisesti:
a. Minna ja Timo Honkola, tontti 211-445-3-45, hinta 43.225,00 €
b. Emilia ja Antti Mertsola, tontti 211-445-3-46, hinta 43.225,00 €
c. Riitta ja Markku Niemi, tontti 211-445-3-43, hinta 43.017,90 €
d. Anna ja Markus Räty, tontti 211-445-3-48, hinta 42.914,64 €
e. Antti Seppänen ja Marjo Yli-Paavola, tontti 211-445-3-54, hinta
43.197,26 €
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f.

Heidi ja Osmo Setälä, tontti 211-445-3-55, hinta 47 025,00 €

2. Todetaan päätöksen määräenemmistö
3. päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Liitteet

Liite 1, lunastushintapäätös
Liite 2, markkinahinta-arviot (salainen, Julkisuuslain 24 § 17-kohta)
Liite 3, lunastushintailmoitukset
Liite 4, kauppakirjojen luonnokset

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. se myy seuraavat kuusi kiinteistöä liitteenä olevien kauppakirjan
luonnosten mukaisesti:
a. Minna ja Timo Honkola, tontti 211-445-3-45, hinta 43.225,00 €
b. Emilia ja Antti Mertsola, tontti 211-445-3-46, hinta 43.225,00 €
c. Riitta ja Markku Niemi, tontti 211-445-3-43, hinta 43.017,90 €
d. Anna ja Markus Räty, tontti 211-445-3-48, hinta 42.914,64 €
e. Antti Seppänen ja Marjo Yli-Paavola, tontti 211-445-3-54, hinta
43.197,26 €
f.

Heidi ja Osmo Setälä, tontti 211-445-3-55, hinta 47 025,00 €

2. Todetaan päätöksen määräenemmistö
3. päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Liitteet

Liite 1, lunastushintapäätös
Liite 2, markkinahinta-arviot (salainen, Julkisuuslain 24 § 17-kohta)
Liite 3, lunastushintailmoitukset
Liite 4, kauppakirjojen luonnokset

Käsittely

Timo Honkola ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn.
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Todettiin, että kirkkoneuvosto on 2.9.2021 pidetyssä kokouksessaan käsitellyt
kaksi uutta lunastusilmoitusta (Nieminen ja Ruoko). Lunastusilmoitukset ja
kauppakirjan luonnokset ovat liitteenä (sisältää ei luovutettavia
henkilötietoja) kirkkovaltuuston nähtävänä.
Kirkkoneuvosto on päättänyt tehdä kirkkovaltuustolle kohtaan (1)
lisäesityksen, että siihen lisätään kohdat:

Päätös

g.

Eija ja Sami Nieminen, tontti 211-445-3-59, hinta 50.350,00 €.

h.

Salla ja Kalle Ruoko, tontti 211-445-3-57, hinta 47.500,00 €.

Kohdassa (1) päätettiin yksimielisesti hyväksyä hyväksyä kaupat (a) – (h)
kirkkoneuvoston alkuperäisen esityksen ja 2.9.2021 tekemän lisäesityksen
mukaisesti.
Kohdassa (2) todettiin, että päätös on yksimielisenä saavuttanut
kirkkovaltuuston määräenemmistön hyväksynnän.
Kohta (3) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto; asiakirjat lähetetään Tampereen tuomiokapitulille

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus alistusasiassa; kirkkohallitukselle
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§ 31

Kirkollisveroprosentin päättäminen vuodelle 2022

Diaarinumero

DKAN/39/02.00.01/2021

KN 17.8.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kangasalan seurakunnan verotulot ovat olleet monia vuosia varsin vakaat.
Vaihtelusta huolimatta kirkollisverotulot eivät ole merkittävästi laskeneet tai
nousseet. Vuonna 2021 kirkollisverot kuitenkin kasvoivat merkittävästi ja
ylittivät arvion selvästi. Lopullinen kertymä oli noin 5.666.000 €. Vuodelle
2021 kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän 5.300.000 €. Tämä näyttää
ylittyvän selvästi, sillä kuluvan vuoden kertymä seitsemältä kuukaudelta jo
3.711. 459,10 €, mikä on 252.791,80 € enemmän kuin vuonna 2020.
Kuluvan vuoden 2021 talousarvio on merkittävästi alijäämäinen. Kuluvan
vuoden talousarvion vuosikate on 221.273 €. Poistojen (-509.100 €) jälkeen
tuloksen arvioitiin olevan -287 827 €.
Kuluvan vuoden talousarvio näyttää toteutuvan melko hyvin suunnitelman
mukaisesti. Kevään toimintarajoitusten aikana säästöä on tullut noin 2 %.
Mikäli talous toteutuu talousarviota paremmin, se johtuu lähinnä parantuneista
kirkollisverotuloista, ei niinkään kulusäästöistä.
Seurakunta on saanut maaliskuussa 2021 kirkkohallituksen ennusteen, jonka
mukaan vuonna 2022 kirkollisverot ovat 5.442.000 €. Vuodelle 2023 ennuste
on 5.492.000 € ja vuodelle 2024 5.510.000 €. Tämä jäisi ennusteen mukaan
kaikkien aikojen suurimmaksi kertymäksi. Tämän jälkeen kirkollisverojen
määrä lähtisi pysyvään laskuun. Tällä hetkellä näyttää siltä, että
kirkkohallituksen arvio on liian matala, ja vuodelle 2022 voi ennakoida
vähintään 5.600.000 € kirkollisverokertymää.
Pienin mahdollinen kirkollisveron lasku tai nosto olisi 0,05 prosenttiyksikköä,
joka tarkoittaisi noin 200 000 euron muutosta.
Kirkollisvero on suhteellinen vero. Se tuottaa automaattisesti lisää tuloja silloin
kun jäsenten tulot kasvavat, ja vähemmän, kun tulot pienenevät. Merkittävä
vaikutus on seurakunnan kirkollisveroa maksavien jäsenten määrällä, joka
näyttää jonkin verran vähenevän. Viime vuodella jäsenmäärä tosin laski vain
vähän. Peruste sille, että seurakunta perisi kirkollisverona suhteessa
suuremman osuuden jäsentensä tuloista, on oltava vahva.
Tällä hetkellä yleisen taloustilanteen odotetaan kohenevan merkittävästi.
Taustalla on tosin pitkä vaisu aika ja viime vuoden koronarajoitusten vaikutus
työllisyyteen ja yritystoimintaan. Hyvä kehitys nostaa jäsenten tuloja ja sitä
kautta seurakunnan kirkollisveroja.
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Seurakunnan talous näyttää talousarviosta huolimatta nousevan
ylijäämäiseksi nykyisellä kirkollisveron tuotolla. Seurakunta on tehnyt jo
merkittäviä muutoksia toimintaan lopettamalla iltapäiväkerhot. Tämä on
johtanut sekä henkilöstövähennyksiin että toimintamäärärahan
vähennykseen. Vatialassa on luovuttu omasta kiinteistöstä ja Ruutanassa
ollaan pääsemässä uusiin vuokratiloihin. Ruutanan seurakuntakodin tontti on
tarkoitus kaavoittaa uudelleen. Kiinteistöjen käytön järkevöittäminen on
keskeinen väline pitää kulujen nousu kurissa. Toisaalta henkilöstömäärän ei
voi antaa kasvaa.
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 esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakunnan
kirkollisveroprosentti vuonna 2022 on 1,4 %.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakunnan
kirkollisveroprosentti vuonna 2022 on 1,4 %.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 32

Laurilanniityn erityiskatteisen rahaston perustaminen ja säännöt

Diaarinumero

DKAN/10/02.05.03/2021

KN 17.8.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunta päätti vuoden 2020 aikana myydä kiinteistön Laurilanniitty (211450-2-119). Kiinteistö sisälsi reilun 4 hehtaaria peltoa sekä metsää, yhteensä
6,695 hehtaaria. Kirkkovaltuusto hyväksyi kaupan syyskussa 2020. Kauppa
toteutui 6.4.2021. Kauppahinta oli 150.000 €.
Kiinteistö on aikoinaan tullut seurakunnalle Ulla-Riitta Magnien-Laurilan
lahjakirjalla 2001. Siinä tilasta Laurila (211-450-2-95) erotettiin kyseinen
määräala.
Lahjakirjaan sisältyi erityisehto. Sen mukaan ”Kangasalan seurakunta hoitaa
Kangasalan vanhalla hautausmaalla osasto 1. olevat lahjoittajan suvun
haudat numerot 10, 11 ja 12 tulevaisuudessa ilman aikarajoitusta.”
Lahjakirjan erityisehto on edelleen seurakuntaa sitova. Sen vuoksi
seurakunnan on huolehdittava lahjakirjan vastuista.
Kirkkohallituksen 17.6.2020 antaman taseohjeen mukaan erityisehtoinen lahja
kirjataan erityiskatteiseksi rahastoksi.
Erityiskatteinen rahasto perustetaan testamentilla ja/tai muuna
lahjoituksena saadusta rahasta tai muusta omaisuudesta, jolla on
käyttöehto. Kun seurakunnalle on osoitettu testamentti tai lahjoitus,
jossa määritellään sen käyttötarkoitus, seurakuntataloudessa tulee ensin
arvioida määritellyn käyttötarkoituksen toteuttamismahdollisuudet. Mikäli
seurakuntataloudella on mahdollisuus toteuttaa käyttötarkoitus ja muut
mahdolliset ehdot, kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkoneuvosto tekee
päätöksen testamentin tai lahjoituksen vastaanottamisesta. Tämän
jälkeen testamentin tai lahjoituksen varoista perustetaan erityiskatteinen
rahasto.
Rahastolle laaditaan säännöt (ks. Kirkkohallituksen laatima malli).
Kirkkovaltuusto/yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy rahaston säännöt.
Rahastolle perustetaan tulosyksikkö. Rahaston pääoma taseessa
kohdistetaan rahaston tulosyksikölle.
Saatu kauppahinta on huomattavan suuri suhteessa myydyn tilan alaan. Sen
vuoksi on mahdollista toimia niin, että lahjakirjan käyttötarkoitusta varten
erityiskatteiseksi rahastoksi ei kirjata kauppahintaa aivan kokonaan. Lisäksi,
summa kattaisi sellaisenaan lahjakirjan erityisehdon hyvinkin pitkäksi aikaa.
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Liitteenä on luonnos erityiskatteisen rahaston säännöksi, jonka nimenä on
Laurilanniityn rahasto.
Tarkoituksena on muodostaa pääomittava rahasto, jonka pääoma säilyy
inflaatiota vastaavasti. Rahaston tuottoa käytetään Kangasalan seurakunnan
hoitoonsa ottamien hautojen hoitamiseen.
Luonnoksen mukaan rahaston tuottoa käytetään ensisijassa lahjakirjan
mukaisten hautojen hoitamiseen. Toissijaisesti tuottoa voidaan käyttää
muiden seurakunnan hoitoonsa ottamien hautojen hoitamiseen. Tällaisia
hautoja ovat vanhalla hautausmaalla olevat pappishaudat (10 hautaa),
Kuhmalahden hautausmaalla olevat, seurakunnan hoidossa olevat haudat (7
hautaa), muut seurakunnan hoidossa olevat haudat eri hautausmailla (23
hautaa) sekä testamentilla hoitoon otetut (20 hautaa), yhteensä 60 hautaa.
Lisäksi on olemassa lisäpääomitettuja haudanhoitoja, joissa hoidon
vastineena on seurakunnalle luovutettu pääoma (17 hautaa).
Vuoden 2021 hinnaston mukaan yhden metrin levyisen haudan kukkahoito
maksaa 85 €/vuosi. Yhteensä 60 haudan laskennallinen kustannus
seurakunnalle on 5.100 €.
Edelleen luonnoksessa ehdotetaan, että toissijaisesti rahaston tuottoa
voidaan käyttää eräiden sotaveteraanien hautojen hoitamiseen.
Sotaveteraanirivistöön haudattujen sotaveteraanien haudat muodostavat
hautausmailla yhtenäisiä kokonaisuuksia, joiden hoitaminen on historiallisesti
ja kulttuurisesti tärkeää. Seurakunta voisi käyttää rahaston tuottoa sellaisen
sotaveteraanihaudan hoitamiseen, jolla ei ole enää haltijaa eikä huolehtijaa.
Rahaston säännöistä päättää kirkkovaltuusto. Rahaston varojen
sijoittamisesta sekä tuoton käytöstä päättää kirkkoneuvosto. Rahaston käyttö
raportoidaan kirkkoneuvoston päätöksin. Muilta osin rahaston käytön valvonta
tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Rahastoa käytetään tilinpäätössiirtona,
jossa rahaston tuottoa siirretään taseen lahjoitusvaroista haudan hoidon
kustannuspaikalle.
Luonnos rahaston säännöistä on liitteenä (Liite)
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat
Laurilanniityn rahaston säännöt.

Liitteet

rahaston sääntöjen luonnos

Käsittely

Keskustelun jälkeen talousjohtaja teki muutetun esityksen, että rahaston
kooksi määritellään 100.000 €.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto
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KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat
Laurilanniityn erityiskatteisen rahaston säännöt.

Liitteet

rahaston sääntöjen luonnos 17.8.2021

Käsittely

Korjattiin kirjoitusvirheenä säännöissä oleva käsite sotaveteraanit muotoon
sotiemme veteraanit

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 33

Sisäisen valvonnan ohje: sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Diaarinumero

DKAN/70/00.03.01/2017

KN 13.4.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkohallitus on kokouksessaan 16.3.2021/3 päättänyt antaa suosituksen
sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (Liite). Ilmoittaminen voi koskea johtavia
viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.
Sidonnaisuutena voidaan ilmoittaa osakkuus liiketoiminnassa ja
yhdistyksissä. Lisäksi voidaan ilmoittaa liiketoimintaan liittyvää varallisuutta ja
velkoja.
Sidonnaisuus on eri asia kuin esteellisyys. Hallintolain mukaisella tavalla
esteellinen ei voi osallistua asian käsittelyyn. Sidonnaisuus luo esteellisyyden
vain, jos hallintolain mukainen esteellisyys täyttyy.
Kirkkohallitus ehdottaa, että sidonnaisuusilmoituksista luodaan rekisteri.
Yksittäinen sidonnaisuusilmoitus on lähtökohtaisesti julkinen. Se voi sisältää
salassapidettävää tietoa, esimerkiksi tietoja kokonaisvarallisuudesta. Tietoa
rekisteristä voi antaa vain sille, jolla on oikeus tallettaa vastaavia
henkilötietoja. Rekisteriä sellaisenaan ei voi tallettaa julkisesti nähtäville ilman
suostumusta.
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on osa seurakunnan sisäistä valvontaa ja
hallinnon avoimuutta. Ohjeen mukaan sidonnaisuudet annetaan käsiteltäväksi
sisäistä valvontaa järjestävälle toimielimelle (kirkkoneuvosto) sekä
kirkkovaltuustolle.
Sidonnaisuuden ilmoittamiseen ei ole velvollisuutta, koska laki ei siihen
velvoita. Kirkkohallituksen ohje on suositus. Seurakunta voi päättää, missä
laajuudessa se käsittelee sidonnaisuuksia.
Rekisterin muodostuminen ja salassapidettävän tiedon säilyttäminen tuottaa
vahvoja hallinnollisia velvollisuuksia, joiden perustamista on syytä harkita
myös kriittisesti. Mikäli sidonnaisuuksia ilmoitetaan, se tulisi tehdä
hallinnollisesti kevyellä tavalla.
Sidonnaisuuksia ilmoitettaessa on pohdittava
1. keitä viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä sidonnaisuuden ilmoittaminen
on tarkoituksenmukaista koskea Kangasalan seurakunnassa (antajat)
2. millaisia tehtäviä tai muita tietoja siihen on tarkoituksenmukaista ilmoittaa
(laajuus)
3. kuinka sidonnaisuusilmoitukset käsitellään (käsittely)
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Esitys perustuu siihen, että:
- sidonnaisuuksien ilmoittaminen on hallinnollisesti kevyttä
- erityistä sidonnaisuusrekisteriä henkilötietoineen ei muodostu
- sidonnaisuutena kerätään vain julkisia tietoja
- tietoja kerätään vain keskeisiltä viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä
LAVA

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

Esitys

Päätetään että:
1. Sidonnaisuusilmoitukset pyydetään kirkkoneuvoston varsinaisilta jäseniltä,
kirkkovaltuuston puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta, kirkkoherralta,
talousjohtajalta ja kiinteistöpäälliköltä.
2. Ilmoitukset merkitään kirkkoneuvostossa tiedoksi ja liitetään pöytäkirjaan.
3. Ilmoitukset pyydetään kirkkoneuvoston toimikauden alussa, kahden
vuoden välein.
4. Sidonnaisuutena ilmoitetaan toimitusjohtajan tehtävä tai hallitusta
vastaavan toimielimen jäsenyys yrityksessä, yhdistyksessä, säätiössä tai
muussa yhteisössä.

Liitteet

kirkkohallituksen suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (16.3.2021)

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto, hallinnon sisäinen määräys

KN 17.8.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvosto päätti huhtikuussa sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on luonteeltaan hallinnon avoimuuden
vahvistamista. Sen vuoksi seurakunnan sisäisessä hallinto-ohjeistuksessa
sidonnaisuuksien ilmoittaminen kuuluu sisäisen valvonnan ohjeeseen.
Edellisen kerran sisäisen valvonnan ohjetta on päivitetty kirkkovaltuuston
päätöksellä joulukuussa 2019.
Liitteenä on uusi luonnos Sisäisen valvonnan ohjeeksi (Liite). Siihen on lisätty
kohtaan 2.1. uusi kohta sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Muita muutoksia
ohjeeseen ei ole tällä erää tehty.
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LAVA

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

Esitys

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
päivitetyn Sisäisen valvonnan ohjeen niin, että se tulee voimaan heti
hyväksymisensä jälkeen.

Liitteet

sisäisen valvonnan ohje, luonnos 11.8.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
päivitetyn Sisäisen valvonnan ohjeen niin, että se tulee voimaan heti
hyväksymisensä jälkeen.

Liitteet

sisäisen valvonnan ohje, luonnos 17.8.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto; hallinnon sisäinen ohje
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§ 34

Talouden toteuma 7/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

KN 17.8.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talouden toteuma 7/2021. Raportissa on seurakuntatalouden
kokonaisuus sekä pääluokat. Koronarajoitusten vaikutus kuluihin näyttää jo
häviävän Tasaisella toteutumisella kulut ja tuotot tulisi olla n. 58 %.
Raporttia vääristää n. -21.000 € investointimenot, joita ei ole vielä siirretty
investoinneille. Tuloissa näkyy irtaimen omaisuuden myyntejä n. 341.000 €,
puunmyyntituottoja n. 50.000 ja lahjoituksia n. 40.000 €.
Toimintatuotot
ilman myyntejä ja lahjoituksia

Toimintakulut
henkilöstökulut
Toimintakate
ilman myyntejä ja lahjoituksia

114 %
69 %

56 %
57 %
47 %
54 %

hallinto
hallinnon toimintatuottoja vääristää -21.000 € jaksotuskirjaus.
Toimintatuotot

-15 %

Toimintakulut

54 %

henkilöstökulut
Toimintakate

48 %
59 %

seurakuntatyö
Seurakuntatyön tuotoissa on n. 40.000 lahjoitustuottoja.
Toimintatuotot

84 %

Toimintakulut

57 %

henkilöstökulut
Toimintakate
hautausmaat

60 %
54 %
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Hautausmaiden kuluissa näkyy kesähoitojen maksujen saaminen. Mukana on
investiontikuluja n. 8.000 €.
Toimintatuotot

84 %

Toimintakulut

51 %

henkilöstökulut

52 %

Toimintakate

25 %

kiinteistöt
Kiinteistöjen tuotoissa on 50.000 € metsätuottoja ja 341.000 € irtaimen
myyntivoittoja. Kuluissa jo koko vuodelle tarkoitettuja kuluja kuten
vakuutusmaksuja sekä vuosihuoltoja. Lisäksi kuluissa on n. -12.000 €
investointimenoja, jotka kohdistetaan myöhemmin investoinneille.
Toimintatuotot

202 %

ilman myyntejä

71 %

Toimintakulut

58 %

henkilöstökulut

54 %

Toimintakate

30 %

ilman myyntejä

55 %

Kirkollisverot
Kirkollisverotulot ovat kehittyneet edelleen erinomaisesti. Tammi-toukokuun
aikana kirkollisveroja on tilitetty n. 252.000 € enemmän kuin viime vuonna
vastaavana aikana. Kuluvan vuoden talousarviossa on arvioitu, että
kirkollisveroja kertyy 5.300.000 €, eli -366.000 € vähemmän kuin viime
vuoden toteuma.
2020 toteutunut
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
319 746,86
512 893,97
504 390,65
531 067,75
5 666 423,68

2021 toteutunut

3 458 667,30

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

602 558,51
528 373,61
492 550,26
510 246,81
540 326,06
493 715,19
543 688,66

3 711 459,10

3 711 459,10
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LAVA

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

Esitys

1. Merkitään talousarvion toteuma 7/2021 tiedoksi.
2. Annetaan talousarvion toteuma 7/2021 kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

talouden toteuma 7/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja, kirkkovaltuustolle tiedoksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee talousarvion
toteuman 7/2021 tiedokseen.

Liitteet

talouden toteuma 7/2021

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 35

Kuukausiraportti 6/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

KN 17.8.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on kirkkohallituksen koostama kuukausiraportti 6/2021 seurakunnan
toiminnasta ja taloudesta.

LAVA

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

Esitys

1. Merkitään tiedoksi.
2. Annetaan kuukausiraportti kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

kuukausiraportti 6/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 2.9.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee kuukausiraportin
6/2021 tiedokseen.

Liitteet

kuukausiraportti 6/2021

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 36

Kirkkovaltuusto - Ilmoitusasiat
1.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 37

Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

3/2021

37

Pöytäkirja

3/2021

38

02.09.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto

VALITUSOSOITUS

Kangasalan seurakunta
Kirkkovaltuusto
2.9.2021

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 22, 34-37

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei
saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista. Asia 33
2. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25
§:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
–

60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

–

150 000 € (rakennusurakat);

–

400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

–

300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

–

500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

3. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

2 HANKINTAOIKAISU
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite: Kangasalan seurakunta, Kuohunharjuntie 22,
Postiosoite: Kuohunharjuntie 22, 36200 Kangasala
Sähköposti:kangasalan.seurakunta@evl.fi
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, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
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3 VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 23-29, 31-32
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: - Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: - Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 Tampere
Postiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 Tampere
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

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 ajankohtana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.

b) 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
hankintalain 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.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai
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tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön
sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2)
sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 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.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimuksen perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.
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Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

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. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on
kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

