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§ 161

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Kirkkoherran sijainen Markku Viitala avasi kokouksen klo 18.00.
Alkuhartaus.
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 12.8.2021.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä oli 11 jäsentä ja yksi varajäsen (Viitala),
yhteensä 12. Kuhmalahden kappalainen Markku Viitala toimi kirkkoherran
sijaisena ja puheenjohtajana. Yksi jäsen oli läsnä etäyhteydellä (Uusmies).
Lisäksi olivat läsnä muut pöytäkirjan alussa läsnäoleviksi mainitut viranhaltijat.
Kohdassa (2) päätettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti koollekutsuttu
ja päätösvaltainen.

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

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Ville Keskinen ja Maija Kirvesoja.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikana 19.8 – 3.9.2021.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että lisäasiana otetaan kiireellisenä käsittelyyn asia nro
187: papiston virkamääräyksiä.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti niin, että puheenjohtajan
ehdottama lisäasia otettiin käsiteltävien asioitten joukkoon.

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

11/2021

3

17.08.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 162

Kirkkoneuvoston ohjesääntö: tuomiokapitulin vahvistus

Diaarinumero

DKAN/31/00.01.01/2021

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 16.6.2021 / 213 §
vahvistanut kirkkovaltuuston 6.5.2021 § 17 hyväksymän uuden
kirkkoneuvoston ohjesäännön.
Vahvistettu ohjesääntö ja tuomiokapitulin pöytäkirjaote ovat liitteenä.
Vahvistettu ohjesääntö on tullut vahvistamispäätöksen mukaan voimaan
1.7.2021.

LAVA

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

Esitys

1. Merkitään päätös tiedoksi, ja
2. todetaan, että uusi ohjesääntö on voimassa.

Liitteet

tuomiokapitulin vahvistama ohjesääntö ja pöytäkirjaote

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 163

Ero luottamustehtävästä ja uuden valinta: Satu Niskanen

Diaarinumero

DKAN/5/00.00.01/2019

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.
(KL 23:7, 2 mom §)
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee,
menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet
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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
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§ 164

Ero luottamustehtävästä ja uuden valinta: Lassi Sundell

Diaarinumero

DKAN/5/00.00.01/2019

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
1. toteaa Lassi Sundellin menettäneen vaalikelpoisuutensa seurakunnan
luottamustehtäviin yhteyden johtokunnan jäsenen tehtävässä ja kasvun
johtokunnan varajäsenen tehtävässä 1.9.2021 lukien;
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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
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§ 165

Ero Luottamustehtävästä ja uuden valinta: Matti Rauhalahti

Diaarinumero

DKAN/5/00.00.01/2019

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;

LAVA

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

eroanomus

Käsittely

Matti Rauhalahti ei osallistunut asian käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 166

Kasvun tiimin toimintasuunnitelma syksyksi 2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

Valmistelija

Johanna Jutila ja Tiia Ritola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto on pyytänyt kasvatuksen työalajohtaja Johanna Jutilaa
valmistelemaan ja esittelemään sille lapsi- ja nuorisotyön
toimintasuunnitelman syksylle 2021.
Lapsityön syksy poikkeaa oleellisesti edellisten vuosien syksyistä. Tämä
johtuu siitä, että seurakunta ei toteuta koulujen iltapäiväkerhotoimintaa
syksystä 2021 lähtien. Seurakunnalla on tässä tilanteessa mahdollisuus
kehittää ja luoda uudenlaista lapsi- ja perhetyötä, jossa on tilaa myös uskosta
nouseville painopisteille. Lapsi- ja perhetyöhön suunnattu henkilöstöresurssi
on vähentynyt suhteessa poisjääneeseen toimintaan. Toimintasuunnitelmaa
hiotaan elokuussa työntekijöiden palatessa vuosilomalta ja kun
päiväkerhoilmoittautumiset on saatu päätökseen.
Nuorisotyössä on tapahtunut monia henkilöstövaihdoksia, jotka saattavat
vaikuttaa järjestettävään toimintaan ja sen sisältöön.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Pykälässä määritellään Kangasalan
seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön toimintalinjat syksylle 2021.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 12.7.2021.

Esitys

Johanna Jutila ja Tiia Ritola esittelevät lapsi- ja nuorisotyön
toimintasuunnitelmat syksylle 2021. Kirkkoneuvosto keskustelee esityksistä
ja hyväksyy / tekee muutoksia esitettyihin suunnitelmiin.

Liitteet

esitysaineisto

Käsittely

Tulenheimo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.52.

Päätös

Merkittiin annettu selvitys ja sen pohjalta käyty keskustelu tiedoksi.

Toimeenpano

kasvatuksen työalajohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 167

Hautapaikan myöntäminen Kangasalan Vanhalta hautausmaalta Hytönen

Diaarinumero

DKAN/36/05.03/2018

Valmistelija

Liisa Huhta

Esittelijä

Henri Lehtola
Pentti Hytönen on toiminut Kangasalan seurakunnan kirkkoherrana 19731992 välisen ajan.
Hänen perheensä anoo hautapaikkaa Kangasalan Vanhalta hautausmaalta
pappien hauta-alueelta.
Anomus liitteenä. (Liite)

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Sukuhauta on monin tavoin
merkityksellinen lapsille.

Esitys

Myönnetään Pentti Hytöselle hautapaikka pappien hauta-alueelta.
Haudan leveys on kaksi metriä sisältäen 4 arkkuhautapaikkaa.
Haudan tunnus on 3-11-00-011

Liitteet

Hautapaikka-anomus Hytönen

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 168

Hautausmaakatselmus 2021

Diaarinumero

DKAN/72/05.01.01/2019

Valmistelija

Liisa Huhta

Esittelijä

Liisa Huhta
Kirkkoneuvoston on ollut tapana tehdä hautausmaitten katselmuksia. Sen
jälkeen kun taloudellinen jaosto on lakannut, kiinteistöistä huolehtiminen on
ollut koko kirkkoneuvoston asia.
Katselmus on suunniteltu elo-syyskuun vaihteeseen. Katselmusta johtaa
seurakuntapuutarhuri. Toivomuksena on, että katselmus voisi olla
virastoaikaan. Katselmus kestää 4-5 tuntia.
Katselmuksen kokoonpanoksi ehdotetaan viisi kirkkoneuvoston
luottamushenkilöjäsentä sekä seurakuntapuutarhuri. Kirkkoherra,
talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö voivat osallistua katselmukseen.
Voidaan käydä jokaisella seurakunnan hautausmaalla, mutta se ei ole
välttämätöntä.
Katselmuksesta laaditaan muistio kirkkoneuvoston käyttöön.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Katselmuksessa voidaan tarkastella
asioita, jotka vaikuttavat hautausmaitten käyttöön lasten ja perheitten
näkökulmasta.

Esitys

1. Päätetään pitää hautausmaakatselmus 30.8.2020 klo 12.
2. Valitaan katselmusryhmään viisi kirkkoneuvoston jäsentä sekä virkansa
puolesta seurakuntapuutarhuri.

Liitteet

--

Käsittely

Timo Waris ehdotti Matti Rauhalahtea ja Mirja Jussilaa.
Riina Uusmies esitti Aimo Saloa
Ville Keskinen ehdotti Timo Keskistä. Timo Keskinen ehdotti Liisa Sarkalaa.
Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös

Päätettiin kohta (1) esityksen mukaisesti.
Kohdassa (2) päätettiin yksimielisesti valita katselmusryhmään Matti
Rauhalahti, Mirja Jussila, Aimo Salo, Timo Keskinen ja Liisa Sarkala.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 169

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.

Toimeenpano
Muutoksenhaku

Pöytäkirja
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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
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§ 170

Kangasalan kaupungin kotouttamissuunnitelma

Diaarinumero

DKAN/44/00.06.01/2021

Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan kaupungin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.6.2021
hyväksynyt Kangasalan kaupungin kotouttamissuunnitelman.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kotouttamissuunnitelma koskettaa eri
ikäisiä henkilöitä, myös lapsia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 17.8.2021.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

Kangasalan kaupungin kotouttamisohjelma.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

johtava diakonian viranhaltija

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 171

Vakituisen suntion palkkaaminen

Diaarinumero

DKAN/114/01.01.01/2019

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Suntioiden ja vahtimestareiden vakituisia palvelussuhteita on päättynyt 2019
kolme, vuonna 2020 yksi. Vuonna 2019 palkattiin vakituinen vahtimestari ja
vuonna 2019 yksi suntio.
Lisäksi seurakunnassa on ollut kaksi vuosina 2019 – 2021 kaksi
määräaikaisessa työsuhteessa olevaa suntio-oppisopimusopiskelijaa, joista
toinen työsuhde on jo päättynyt 31.8.2020 ja toinen päättyy 30.9.2021.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto avaa haettavaksi vakituisen suntion tehtävän seuraavilla
ehdoilla:


vaativuusryhmä 402.



Tehtävässä on 6 kk koeaika



tehtävä tulee ottaa vastaan viimeistään 1.11.2021 ja sitä ennen on
esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilasta.



Pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto ja/tai
laaja käytännön työkokemus.

Valintaryhmään kirkkoneuvosto nimeää henkilöstöpäällikön,
ruokapalveluesimiehen sekä kiinteistöpäällikön.
Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 172

Investointi: toinen huoltoauto

Diaarinumero

DKAN/68/02.05.01/2020

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

Pöytäkirja
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§ 173

Investointimäärärahan lisävaltuuden hakeminen: kameravalvonta

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

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.

Esitys

1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvion
investointiosaan lisätään 48.000 € videovalvontajärjestelmien modernisointiin
Pyysalon toimintakeskuksessa, Suoraman seurakuntakeskuksessa,
Kangasakan kirkossa, Huutijärven kappelissa, Sahalahden kirkossa ja
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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
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§ 174

Investointivaltuus ja Esisopimus Visura oy:n kanssa Lamminrahkan tiloista

Diaarinumero

DKAN/49/02.05.01/2021

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
liike- ja koulukeskusta. Joskus tulevaisuudessa viereiseen kortteliin 1530,
Kyläpuunaukiolle, voi kulkea raitiovaunuyhteys.
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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
%).
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.
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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

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
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen ja talousjohtajan tekemän lisäesityksen
mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto
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Liitteet

--

Käsittely

Keskustelun aikana Sanni Pesonen ehdotti pontena, että kasvun
johtokunnalta pyydetään suunnitelma nuorisotyön viikkotoiminnasta ja
leiritoiminnasta ottaen huomioon nuorisotyön työvoimaresurssit. Pyydetään
lausuntona suunnitelma kirkkoneuvostolle.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Lisäksi päätettiin yksimielisesti antaa kasvun johtokunnalle tehtäväksi
keskustelun aikana esitetty ponsi.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö; ponnen osalta kirkkoherra

Muutoksenhaku

Kohtiin (1) ja (3) oikaisuvaatimus; kohtaan (2) valituskielto

KN 17.8.2021
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Osittain salainen
Julkisuuslain 24 § 32-kohta
Kirkkoneuvosto on myöntänyt 18.6.2021 (144 §) nuorisotyönohjaaja Antti
Kahralle hänen hakemansa
ajalle 6.9.2021 – 7.8.2022. Kahran
sijaiseksi ko. ajalle kirkkoneuvosto nimesi nuorisotyöhön varhaiskasvatuksen
ohjaajan Marja Syrjäpalon. Lisäksi kirkkoneuvosto nimitti yhteisöpedagogi
AMK kirkon nuorisotyönohjaaja Anu Kampparin varhaiskasvatuksen
ohjaajaksi ajalle 1.9.2021 – 7.8.2022.
Kahra on saanut 1.7.2021 tiedon opiskelupaikasta Lapin amk:ssa ja sen
johdosta hakee muutosta virkavapauteensa seuraavasti:


30.8.2021 – 1.11.2021



2.11.2021 – 7.8.2022 opintovapaa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: seurakunnan tulee varmistaa, että
työntekijöiden lakisääteisten vapaiden ajalla seurakunnalla on riittävästi
henkilöresursseja jatkaa nuorison, lasten ja perheiden parissa tehtävää työtä.
Lapsivaikutuksien arviointi on kirkkoneuvoston kokouksessa 8.6.2021

Esitys

1. Kirkkoneuvosto myöntää Kahralle hänen hakemansa virkavapaudet
seuraavasti:


30.8.2021 – 1.11.2021



2.11.2021 – 7.8.2022 opintovapaa.

Sijaisuusjärjestelyt pysyvät päätöksen 18.6.2021 (144 §) mukaisina.
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Liitteet

Kahran 2.8.2021 päivätty hakemus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö; Antti Kahra

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 176

Osittainen virkavapaa - Mikkonen

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Pastori Kari Mikkonen on ilmoittanut jäävänsä osittaiselle vanhuuseläkkeelle
(50 %) 1.10.2021 alkaen. Eläkeajan on tarkoitus toteutua kahden viikon
jaksoissa (2 vk työtä, 2 vk vapaata / kk).
Eläkkeeseen liittyvän virkavapauden myöntää tuomiokapituli. Kirkkoneuvosto
antaa asiasta lausunnon.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 17.7.2021.

Esitys

Kangasalan seurakunta puoltaa 50 % virkavapauden myöntämistä pastori
Kari Mikkoselle osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten.

Liitteet

Kari Mikkosen hakemus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra ja tuomiokapituli

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimuskielto
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§ 177

Ruutanan vuokratonttien lunastusilmoitukset ja myyminen

Diaarinumero

DKAN/13/02.05.00/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Liitteet sisältävät ei-luovutettävia 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
Seurakunta on saanut kesäkuun loppuun mennessä kaikkiaan kuusi
lunastusilmoitusta, joissa on hyväksytty seurakunnan ilmoittama käypä hinta:
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-

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 €
f.

Heidi ja Osmo Setälä, tontti 211-445-3-55, hinta 47 025,00 €
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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
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§ 178

Ruutanan vuokratonttien lunastusilmoitukset ja ostotarjoukset

Diaarinumero

DKAN/13/02.05.00/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunnalla on ruutanassa kaikkiaan 36 vuokratonttia.
Vuokrasopimuksen mukaan (kohta 23) ”Vuokramiehellä on oikeus ostaa tontti
omakseen 10 vuoden vuokra-ajan jälkeen kyseisen ajan käyvällä hinnalla.
Kauppa edellyttää kirkkohallituksen vahvistamista.”
Kirkkoneuvosto on 9.3.2021 päättänyt käsityksensä tonttien käyvästä
hinnasta. Näkemys perustui kahteen kiinteistöarvioitsijoilta saatuun arvioon.
Kirkkoneuvosto on myöhemmin 12.5.2021 päättänyt, saatuaan kolmannen
markkinahinta-arvion, että aikaisempaa näkemystä käyvästä hinnasta ei
muuteta. Maaliskuussa päätetty lunastushintataulukko on liitteenä (Liite 1)
Kirkkoneuvosto on pyytänyt Ruutanan tonttien vuokralaisilta
vuokrasopimuksen mukaiset lunastusilmoitukset 30.6.2021 mennessä.
Seurakunta on vastaanottanut neljä ilmoitusta, jossa vuokralainen ilmoittaa
lunastavansa tontin hinnalla, joka ei vastaa kirkkoneuvoston 9.3.2021 ja
12.5.2021 antamaa käsitystä käyvästä hinnasta:
-

-

-

-

Sami ja Eija Nieminen, tontti 211-445-3-59,
o

ehdotettu hinta 43.786 €;

o

seurakunta: 50.350 €.

Salla ja Kalle Ruoko, tontti 211-445-3-57
o

ehdotettu hinta 37.657 €

o

seurakunta: 47.500 €

Sanna Mäkinen, tontti 211-445-3-49
o

ehdotettu hinta 40.000 €

o

seurakunta: 51.300 €

Matias Seini, tontti 211-445-3-58
o

ehdotettu hinta 36.714 €

o

seurakunta: 46.075 €.

Koska nämä lunastusilmoitukset eivät vastaa seurakunnan näkemystä
käyvästä hinnasta, ne käsitellään ostotarjouksena. Lunastusilmoitukset ovat
liitteenä (Liite 2). Kolmessa ilmoituksessa viitataan itse teetettyyn arviokirjaan,
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jossa tehdään mm. kunnallistekniseen maksuun ym. muihin maksuihin
perustuvia vähennyksiä. Ehdotetun ostohinnan ja seurakunnan näkemyksen
ero perustuu olennaisesti näihin vähennyksiin.
Vuokrasopimuksessa ei ole sovittu, että tämän ajankohdan käyvästä hinnasta
tehtäisiin maksuihin tai kuluihin liittyviä vähennyksiä.
Seurakunnalla ei ole vuokrasopimukseen perustuvaa velvollisuutta myydä
tonttia alle perustellusti määritellyn näkemyksensä käyvästä hinnasta.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto hylkää Sami ja Eija Niemisen, Salla ja Kalle Ruokon, Sanna
Mäkisen sekä Matias Seinin ostotarjouksen tontista.

Liitteet

Lunastushintataulukko 9.3.2021
Lunastusilmoitukset

Käsittely

Talousjohtaja teki lisäesityksen, että kirkkoneuvosto ottaa vastaan ja
käsittelee lunastusilmoituksia tämän jälkeen oman kokousaikataulunsa
mukaisesti.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti talousjohtajan alkuperäisen sekä kokouksessa tehdyn
lisäesityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 179

Ruutanan vuokratonttien vuokranmaksuun tehdyt vaatimukset

Diaarinumero

DKAN/13/02.05.00/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osaan Ruutanan vuokratonttien lunastusilmoituksia sisältyy vuokranmaksuun
liittyviä vaatimuksia.
Tällaisen vaatimuksen ovat tehneet Emilia ja Antti Mertsola, Sami ja Eija
Nieminen, Salla ja Kalle Ruoko, Matias Seini sekä Heidi ja Osmo Setälä.
Yhdenmukaisen vaatimuksen mukaan ”Sopimuksessa ei ole määritetty milloin
kauppa solmitaan ja vuokranmaksu päättyy. Tämän voidaan kuitenkin olettaa
tapahtuvan kohtuullisessa ajassa (1kk). Huomioiden sopimusosapuolesta
johtuva viivästyminen asian käsittelyssä, pitää vuokran maksun päättyä tähän
ilmoitukseen ja tällöin prosessin loppuun saattaminen voi edetä seurakunnan
hallintoprosessin vaativan ajan mukaisesti.”
Vuokrasopimuksessa on määritetty, milloin tontin osto-oikeus alkaa. Lisäksi
siinä on sovittu, että kauppa edellyttää kirkkohallituksen vahvistamista.
Vuokrasopimus ja vuokranmaksuvelvollisuus on voimassa vuokrasopimuksen
keston ajan. Vuokrasopimus päättyy, kun vuokra-aika on kulunut loppuun.
Vuokrasopimus voi päättyä myös muilla vuokrasopimuksessa sovituilla tai
maanvuokralaissa säädetyillä perusteillä.
Vuokrasopimuksessa vuokraoikeuden siirrosta on sovittu sen (13)-kohdassa.
Maanvuokralain 3. luvun 53 § on säännös vuokraoikeuden siirtämisestä.
Mikäli vuokralainen ostaa tontin itselleen, vuokrasuhde ja
vuokranmaksuvelvollisuus päättyy kauppakirjassa sovittuun omistus- tai
hallintaoikeuden siirtymiseen.
Kauppakirjan allekirjoittamisen edellytyksenä seurakunnan puolelta on, että
vuokrasopimuksen velvoitteet, mm. vuokranmaksu, on hoidettu. Tämä
vaikuttaa muun muassa vuokrasopimuksen (16)-kohdan mukaisen panttikirjan
luovuttamiseen, mikä yleensä tapahtuu kaupanteon yhteydessä.
Kirkkoneuvosto on tehnyt 12.5.2021 yksipuolisen päätöksen, jolla
vuokralaisille palautetaan kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen kuuden
kuukauden vuokraa vastaava summa. Lisäksi loppuvuokran määräämisessä
otetaan huomioon kaupantekokuukausi, jolta ei makseta vuokraa. Tällainen
päätös on vuokralaisia kohtaan suosiollinen, koska asian käsittelyn
viivästyminen on johtunut myös vuokralaisten toiveena olleitten asioitten
täyttämisestä.
Vuokrasopimus ja vuokranmaksuvelvollisuus ei pääty lunastusoikeuden
alkamiseen eikä lunastusilmoituksen jättämiseen.
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LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto toteaa ja ilmoittaa, että vuokrasopimus ja
vuokranmaksuvelvollisuus ei pääty lunastusilmoituksen jättämiseen.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja, vaatimuksen tekijöille tiedoksi

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 180

Talousarviokehys vuodelle 2022

Diaarinumero

DKAN/39/02.00.01/2021

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Vuoden 2022 talousarvion laatimisohjeita on valmisteltu vuoden 2020
tilinpäätöksen, vuoden 2021 talousarvion, kuluvan vuoden toteutuman sekä
vuotta 2022 koskevien arvioitten perusteella. Talousarviokehys perustuu
nykyiseen kirkollisveroprosenttiin 1,4 %.
Kuluvan vuoden talousarvion vuosikate on 221.273 €. Poistojen (-509.100 €)
jälkeen tulos arvioidaan olevan -287 827 €. Tavoitteena vuodelle 2022 on
päästä ylijäämäiseen tulokseen. Tämä tarkoittaisi vähintään noin 530.000 €
vuosikatetta, koska poistojen arvioidaan kasvavan sen suuruiseksi. Tässä
arviossa ei ole vielä mukana poistosuunnitelman muutosta.
Suunnitelmakausina tulisi pyrkiä noin 300.000 € ylijäämäiseen tulokseen,
jolloin lainanlyhennysten (-136.000) jälkeen päästäisiin reilun 160.000
tulokseen. Tämä turvaisi tulevaisuuden investointimahdollisuudet
kassavaroilla ilman lainaa (ottamatta huomioon nykyistä sijoitusvarallisuutta).
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.
Alustavien arvioiden mukaan vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on noin
710.000 € ylijäämäinen. Tällöin tulos poistojen jälkeen olisi jo noin 180.000 €
ylijäämäinen. Laskelmaan vaikuttaa merkittävimmin tuleva poistojen määrä.
Talousarvion lähtökohdat.
- Kirkollisverot. Vuoden 2020 kirkollisverot kehittyivät odottamattoman
hyvin. Toteuma oli 5.666.000 €. Kuluvan vuoden toteuma ennakoi tätäkin
parempaa kirkollisverotuloa. Seurakunta on saanut maaliskuussa 2021
kirkkohallituksen ennusteen, jonka mukaan kaupungin väkiluku vuonna
2022 on 32.504, seurakunnan jäsenmäärä 22.939 ja kirkollisverot
5.442.000 €. Vuodelle 2023 ennuste on 5.492.000 € ja vuodelle 2024
5.510.000 €. Tämä jäisi ennusteen mukaan kaikkien aikojen suurimmaksi
kertymäksi, ja kertymä lähtisi pysyvään laskuun. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että kirkkohallituksen arvio on liian matala. Vuodelle 2022 voi
ennakoida varovaisesti vähintään 5.600.000 € kirkollisverokertymää.
Tämä on merkittävin syy sille, että vuosikate paranee.
- Menoista ei ole vielä tehty kustannuspaikkakohtaista arviota.
- Poistot lisääntyvät ensi vuonna investointien vuoksi noin 20.000 €. Sen
lisäksi poistosuunnitelmaan tullaan tekemään syksyllä muutos, joka
vaikuttaa kuluvalle vuodelle kertapoistoja ja tiivistää joiltakin osin
merkittävästi poistoaikoja. Tiivistämisen vaikutusta ei ole vielä laskettu,
mutta se tulee olemaan yli satatuhatta euroa vuosittain.
- Valtionkorvausta hautausmaita, väestökirjanpitoa ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia varten saadaan 19,50 € / kaupungin asukas.
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-

-

-

-

-

Palkkakuluissa varaudutaan 2,0 % palkankorotuksiin, 60.000 €.
Henkilöstökulut alenevat. Tämä johtuu iltapäiväkerhotoiminnan
lakkauttamisen vaikutuksesta täysimääräisesti palkkakuluihin ensi
vuonna. Lisäksi tavoitteena on vähentää yksi henkilötyövuosi
eläköitymisen kautta ensi vuonna tai suunnitelmakautena. Tällä hetkellä
näyttää siltä, että vähennys kohdistuisi papistoon. Henkilöstökuluissa
pyritään muutoin tarkkuuteen. Sijaisuudet ja täyttämiset arvioidaan aina
erikseen. Uusia tehtäviä ei perusteta.
Työalojen toimintamäärärahat säilytetään ennallaan. Vähennystä syntyy
iltapäiväkerhojen kustannusten poistumisesta.
Työn kehittämiseen työalojen yhteistyönä varataan yhteistä
toimintamäärärahaa 30.000 €. Tavoitteena on pyrkiä työalojen yhteiseen
toiminnan kehittämiseen. Rahaa voivat hakea sekä johtokunnat että
johtoryhmä yhteisen ideoinnin pohjalta.
Vuonna 2022 järjestetään seurakuntavaalit, jonka kuluihin on varattava
vähintään 30.000 €.
Tukipalveluitten kulut tulee säilyä nykyisellä tasolla. Epävarmuutta tähän
tuo hallinnon sähköisten palveluitten jatkuva kustannusten kasvu ja
kehittyminen, joka voi tuoda yksittäisiä järjestelmätarpeita. Seurakunnan
it-kulut ja sähköisten palveluitten kulut (mm. kipa) ovat jo nyt varsin
korkeat. Monien sähköisten palveluitten kilpailutus ja hinta eivät ole
seurakunnan päätettävissä. It-järjestelmät myös kehittävät ja tehostavat
työtä, joten pitkällä aikavälillä niiden laiminlyönti ei ole järkevää.
Kiinteistöjen osalta jatketaan muutosta. Vatialassa on uusi vuokratila ja
Ruutanassa monitoimitalo valmistuu. Ensi vuonna pyritään Ruutanan
seurakuntakodin uuden kaavan valmistumiseen. Jatkotoimia tarvitsee
tehdä Havisevan rukoushuoneen ja Sahalahden seurakuntakodin kanssa.
Sahalahden kirkon monikäyttöisyyshanke ei näytä etenevän
Seurakunnan investoinnit harkitaan tarkasti. Vuodelta 2021 siirtyy joitain
investointeja vuodelle 2022. Lisäksi valmistellaan energiainvestointeja
Sahalahden kirkkoon ja Pyysaloon. Keskustan seurakuntakodin
rakentaminen tarvitsee alustavaa valmistelua, jotta myöhemmin myös
Huutijärven seurakuntakodista voidaan luopua. Investointina
valmistaudutaan myös Lamminrahkan tilojen hankkimiseen
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu pysynee
vuoden 2021 tasolla (5 %). Samoin työnantajan eläkemaksu (22.4 %).
Kuluvana- ja talousarviovuonna seurakunnalta lunastetaan Ruutanan
tontteja. Lopullinen määrä on vielä tuntematon, mutta voi toteutuessaan
antaa merkittäviä satunnaisia tuloja. Samalla se vähentää samassa
suhteessa seurakunnan saamia vuokratuottoja. Myyntituloja ei merkitä
talousarvioon eikä myynnistä kertyviä tuloja käytetä kiinteistötoimen
käyttökuluihin ilman erillistä päätöstä kirkkoneuvostolta. Vuokratulojen
alenema otetaan talousarviossa huomioon arviona.
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TP 2018
1 343 821,00
-6 098 054
-3 467 970
-2 630 084
109 200
-4 754 233

TP 2019
1 055 027,76
-6 197 470,48
-3 604 844,91
-2 592 626

5 309 898
0
606 423
-76 265
-252 324
-271 734
47 752

5 468 720
0
598 728
-85 614
-246 570
-265 536
70 901

609 517

398 186

-357 331
0
252 186

-343 050
0
55 136

-5 142 442,72

TP 2020
TA 2021
1 403 081
821 380
-5 683 535 -5 943 607
-3 482 551 -3 439 123
-2 200 984 -2 504 484
402 017
-4 280 454 -5 122 227

TA 2022
753 000
-5 693 607
-3 240 000
-2 453 607

TA 2021
TS 2022
753 500
-5 595 500
-3 190 000
-2 405 500

TA 2021
TS 2023
737 500
-5 474 500
-3 125 000
-2 349 500

-4 940 607

-4 842 000

-4 737 000

5 666 424

5 300 000

5 600 000

5 400 000

5 350 000

611 916
-89 161
-251 093
-270 408
34 080
18 509
1 439 812

626 000
-88 000
-254 000
-262 500
22 000

628 000
-89 000
-254 000
-264 000
30 000

628 000
-88 000
-254 000
-264 000
22 000

629 000
-91 000
-254 000
-266 000
22 000

221 273

710 393

602 000

653 000

-410 490

-509 100
0
-287 827

-530 000
0
180 393

-500 000
0
102 000

-520 000
0
133 000

1 029 322

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Talousarviokehys vaikuttaa myös lasten
ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien määrittelyyn
seurakunnassa.

Esitys

Kirkkoneuvosto antaa seuraavan talousarvio-ohjeistuksen:
1. Toimintakulujen tulee pääluokissa säilyä vuoden 2021 talousarvion tasolla.
2. Vapautuvat tehtävät täytetään vain harkiten. Tavoitteena on yhden
henkilötyövuoden vähentäminen. Palvelussuhteiden vapaaehtoiseen osaaikaistamiseen toistaiseksi tai määräajaksi suhtaudutaan mahdollisuuksien
mukaan myönteisesti.
3. Johtokunnilla on sitovuustasoon perustuva oikeus suunnata varoja
uudelleen, ja siten järjestettyihin kehittämishankkeisiin suhtaudutaan
myönteisesti.
4. Seurakunnallisessa toiminnassa on etsittävä työalojen välistä yhteistyötä,
jotta eri työalojen toiminnoissa/käyttökuluissa ei tulisi päällekkäisyyttä.
5. Pyritään luopumaan Ruutanan seurakuntakodista ja kaavoittamaan tontti
uudelleen. Suunnitelmakaudella luovutaan Havisevan rukoushuoneesta,
Huutijärven seurakuntakodista ja Sahalahden seurakuntakodista.
Sahalahdelle etsitään korvaavat vuokratilat.
6. Kuluihin voidaan hyväksyä sähköisistä palveluista, Kipasta ja IT-alueesta
johtuvia korotuksia.
7. Toimintaa kehitetään työalojen yhteisellä toimintamäärärahalla. Tätä varten
varataan 30.000 euron määräraha muun seurakuntatyön kustannuspaikalle.
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Määrärahaa on mahdollista hakea sekä johtokunnat että johtoryhmän
suunnittelun pohjalta talousarvion hyväksymisen jälkeen.
8. Johtokuntien/tukipalveluiden tulee kiinnittää huomiota talousarvion
toiminnallisten tavoitteitten konkreettisuuteen ja mittaamiseen, sekä niihin
varattavan määrärahan oikeellisuuteen. Mittarit tulee asettaa niin, että
tavoitteita pystytään mitattavalla tavalla arvioimaan. Tavoitteitten tulee nousta
seurakunnan strategiasta.
9. Johtokuntien/tukipalveluiden tulee tarkastella seurakunnan perimiä
maksuja sekä tehdä tarvittavat muutokset talousarvion tuloihin.
10. Investointimäärärahat varataan siirtyvien investointien lisäksi keskustan
seurakuntakodin suunnitteluun, Sahalahden kirkon ja Pyysalon
energiatehokkuuden parantamiseen ja Lamminrahkan tilojen hankintaan.
11. Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytettävissä oleviin
seurakunnan keskeisiin talouden tunnuslukuihin, arvioon henkilöstömenoista
sivukuluineen ja verotulotulokehityksestä. Näiden perusteiden muuttuessa
voidaan ohjeita joutua täydentämään.
Talousarviolukemat syötetään Kipan järjestelmään 20.9.2021 mennessä.
Johtokuntien tulee pitää kokouksensa ja antaa talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesityksensä 29.9.2021 mennessä.
Liitteet

--

Käsittely

Talousjohtaja korjasi esityksen 1-kohdan, että vuoden 2022
toimintamäärärahojen vertailu tehdään vuoden 2021 talousarvion tasoon.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja, johtokuntien vastuuhenkilöt ja työalavastaavat

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 181

Kirkollisveroprosentin päättäminen vuodelle 2022

Diaarinumero

DKAN/39/02.00.01/2021

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.
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
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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
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§ 182

Lausunto Ruutanan seurakuntakodin asemakaavaluonnoksista

Diaarinumero

DKAN/17/03.02.01/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunta on asettanut nähtäville
Ruutanan seurakunnantien / Ruutanan seurakuntakodin kaavaluonnokset.
Seurakunnantien asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto Ruutanan
korttelissa 7114 (Seurakunnantie), oli nähtävillä 24.6.–2.7.2021 ja 26.7.–
16.8.2021.
Tavoitteena on osoittaa alueelle asuinrakentamista, joka liittyy luontevasti
ympäröiviin asuinkortteleihin. Tavoitteena on lisäksi huomioida toteutunut
tieverkko sekä lähialueen asukkaiden virkistysmahdollisuudet.
Kaavaluonnoksia esiteltiin Ruutanan seurakuntakodilla 9-10.8.2021
lähiseudun asukkaille. Kaavaluonnoksia oli esittelemässä Kangasalan
kaupungin arkkitehti Mari Seppä, Konsultti Helena Väisänen ja seurakunnan
kiinteistöpäällikkö Teemu Takala.
Kaavaluonnoksia oli esillä neljä eri vaihtoehtoa. Kahdessa vaihtoehdossa
vanha seurakuntakoti säilytettäisiin ja kahdessa vaihtoehdossa
seurakuntakoti purettaisiin pois. Rakennustyypit olivat esittelyissä 1kerroksinen rivitalo vaihtoehto tai 1½-kerroksinen kytketty pientalo vaihtoehto.
Seurakunta puoltaa vaihtoehtoja joissa vanha seurakuntakoti purettaisiin pois.
Seurakuntakotia ei ole taloudellisesti kannattavaa säilyttää. Jos
seurakuntakoti jätettäisiin nykyiseen tai vastaavaan käyttöön, tai se
muutettaisiin asuinkäyttöön olisi edessä mittava saneeraus ja talotekniikan
sekä lämmitysjärjestelmän modernisointi, jotta kiinteistö olisi terveellistä ja
turvallista käyttää ja jotta tiloista saataisiin modernit monitoimitilat, jotka
vastaisivat seurakuntatoiminnan nykytarpeita. Asunnoiksi muutettuna
kustannukset nousisivat myös niin korkeiksi, ettei asuntojen myyntihinta olisi
kilpailukykyinen Ruutanan alueella.
Kahdesta vaihtoehdosta joissa seurakuntakoti puretaan pois seurakunta
puoltaa vaihtoehtoa, jossa tontille rakennetaan 1-kerroksisia rivitaloja.
Seurakunnan näkemyksen mukaan rakennettavalle tontille sopii
maisemallisesti parhaiten tämä vaihtoehto ja se on myös rakennusneliöiltään
kaikkein väljin vaihtoehto. Tässä vaihtoehdossa rakennusoikeutta on osoitettu
1300 kem² asuinrakennuksia varten, minkä alle ei kuitenkaan tulisi laskea
rakennusoikeutta, jotta alueen rakentaminen säilyy kannattavana.
Esittelytilaisuudessa kuultiin kuntalaisilta kommentteja, joita seurakunta voi
puoltaa. Tällaisia oli tieliittymän muuttaminen Pastorinkaarelle joko
puistoalueeksi tai kevyenliikenteen väyläksi, olemassa olevien vanhojen
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puiden säilyttäminen mahdollisuuksien mukaan ja riittävät puistomaiset
suojavyöhykkeet viereisille tonteille.

LAVA

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

Esitys

Annetaan lausunto kaupungille yllä olevan mukaisesti.

Liitteet

asemakaavaluonnos

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 183

Kuohunharjuntien osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Diaarinumero

DKAN/58/03.02.01/2018

Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Kuohunharjuntien semakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on
ollut nähtävillä 17.6.– 2.7.2021 ja 26.7.–9.8.2021 Asemakaavamuutos
korttelissa 107, nro 852 (Keskusta, Kuohunharjuntie, Hallintokortteli). Kaavaalue sijaitsee keskustassa, Kuohunharjuntien, Kunnantien ja Urheilutien
rajaamalla alueella. Se käsittää kiinteistön 211-407-2-304 ja osan
kiinteistöistä 211-407-2-393 ja 211-407-2-296.
Alue on seurakunnan seurakuntatoimiston välittömässä läheisyydessä
(kiinteistö Orava).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä. Seurakunta on ilmoitettu
kaavaan osalliseksi, jolloin seurakuntaa pidetään ajan tasalla kaavan
kehityksestä.

LAVA

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

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 184

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kirkkoneuvoston päätöksestä 09.03.2021 / 58
§ jättää oikaisuvaatimus tutkimatta (Ruutanan seurakuntakodin kaavoitus).

Diaarinumero

DKAN/17/03.02.01/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunta on 5.7.2021 vastaanottanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden
lausuntopyynnön. Lausuntoa pyydetään kirkollisvalituksesta, jonka Matias
Seini on tehnyt kirkkoneuvoston päätöksestä 09.03.2021 / 58 §. Päätöksessä
seurakunta jätti tutkimatta oikaisuvaatimuksen, joka koski kirkkoneuvoston
käsittelemää asiaa 12.1.2021 (Ruutanan seurakuntakodin kaavoitus).
Lausuntopyyntö
Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa valituksen johdosta
1. antamaan lausunnon ja
2. liittämään asiakirjoihin jäljennökset oikaisuvaatimuspäätökseen liittyvistä
asiakirjoista.
Lausunnossa tulee antaa selostus asiasta, vastata oikeudenkäynnin
osapuolten esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausua
esitetystä selvityksestä. Lausunto ja asiakirjat on toimitettava hallintooikeudelle viimeistään 31.8.2021.
Valituksessa esitetyt vaatimukset
”1) Oikaisuvaatimuksen 29.1.2021 (liite1) Kangasalan seurakunnan
kirkkoneuvoston pöytäkirjan 12.1.2021 liitteenä olleet kaavaluonnokset pitää
luovuttaa allekirjoittaneelle tai saada julkisesti nähtäville, jotta Kangasalan
seurakunnan tavoitteet kaavoitusprosessin suhteen ovat läpinäkyvät ja
seurakunnan jäsenillä on mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten
varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen
vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.”
”2) Vireille laitettu kaavoitusprosessi on keskeytettävä ja laitettava uudelleen
vireille virheellisen menettelyn vuoksi.”
Kirkkoneuvoston vastaus vaatimuksiin
Valitus tulee hylätä kaikilta osin lakiin perustumattomana.
Selostus asiasta
Kangasalan seurakunta on palkannut arkkitehdin suunnittelemaan
yhteistyössä Kangasalan kaupungin kaava-asioita hoitavien viranomaisten
kanssa asemakaavamuutosta Kangasalan Seurakunnantiellä Ruutanassa
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korttelissa 7114, kaava 874. Alueella on seurakunnan omistama kiinteistö
Lemola (211-445-3-10), jolla sijaitsee Ruutanan seurakuntakoti.
Seurakunta on osallinen Ruutanan kaupungin rakentamassa Ruutanan
monitoimitalossa, jonne on tarkoitus siirtää seurakuntakodin toiminnot. Tämän
johdosta seurakuntakoti ja sen kiinteistö jää tarpeettomaksi. Seurakunnan
tavoitteena ja tarkoituksena on saada alueelle asemakaava, jonka
mahdollistaa alueen rakentamisen asuinkäyttöön. Seurakunta on
kaavaprosessissa osallinen maanomistajana.
Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunta on maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisesti 15.12.2020 § 197 käynnistänyt
asemakaavamuutoksen ja asettanut nähtäville osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (Liite). Korttelin asemakaavamuutoksessa on mukana
myös kaupungin omistamaa kiinteistöä.
Kangasalan kaupunki piti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänä
18.1.–16.2.2021. Suunnitelma on liitteenä (Liite).
Käsittely kirkkoneuvostossa 12.1.2021
Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.1.2021
käsitellyt asiaa 12 §: Ruutanan seurakuntakodin kiinteistön kaavaluonnoksia.
Silloin on käsitelty alustavia kaavan asemointiluonnoksia, jotka arkkitehti oli
piirtänyt seurakunnan käyttöön. Pöytäkirja käsittelystä on hallinto-oikeuden
aineistossa.
Käsittelyn tarkoituksena oli käydä toimielimessä keskustelua arkkitehdin
kanssa siitä, mitä näkemyksiä toimielimen jäsenillä on kaavan kehittämisestä.
Arkkitehti oli kokouksessa mukana etäyhteydellä. Käsittelyssä mukana ollut
aineisto, jota valituksen tekijä on kysynyt, on liitteenä (Liite). Asian luonne
tulee näkyviin asian esittelytekstissä olevien kysymysten muotoilusta, että
mitä toimielimen jäsenet näkevät toivottaviksi kehityssuunniksi. Käsittelyn
päätteeksi kirjattiin kaksi näkemystä, ja lisäksi haluttiin tutkia kaupallisia
mahdollisuuksia.
Koska asemakaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaupungin
hallinnoimaa, johtamaa ja päättämää, seurakunnan näkemykset eivät ole
sitovia eikä määrääviä. Asiaa käsittely ei ollut hallintopäätös, eikä edes esim.
lausuntoon verrattava toimielimen virallinen kannanotto. Kyse oli arkkitehdille
annetusta sisäisestä ohjeistuksesta. Sen vuoksi asian käsittelyä ei lähetetty
erikseen kenellekään henkilölle eikä viranomaiselle tiedoksi.
Asian luonteen vuoksi se olisi voitu käsitellä myös pöytäkirjan ulkopuolella
vapaana keskusteluna. Se, että asia kirjattiin, palveli julkista tiedonsaantiintressiä. Se oli siis luonteeltaan viestintää.
Selvyyden vuoksi todetaan, että seurakunta käsitteli samaisessa
kokouksessa 12.1.2021 myös asian 14: Ruutanan vuokratonttien
lunastushinta. Käsittely näkyy hallinto-oikeudella olevassa aineistossa.
Käsittely kirkkoneuvostossa 9.3.2021
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Seurakunta käsitteli 9.3.2021 kaikkiaan kolme eri oikaisuvaatimusta, joista
ensimmäinen koski asioita sekä asioita 12.1.2021 /12 § että 12.1.2021 / 14 §,
toinen vain ensimmäistä ja kolmas vain jälkimmäistä. Oikaisuvaatimukset ovat
valituksen tekijän lähettäminä hallinto-oikeuden aineistossa.
Oikaisuvaatimukset käsiteltiin 9.3.2021 kahtena eri asiana kohdissa 57 §
Oikaisuvaatimukset kirkkoneuvoston päätökseen Ruutanan
vuokratonttienlunastushinnasta (Liite), ja asiana 58 §: Oikaisuvaatimus
kirkkoneuvoston käsittelyyn Ruutanan seurakuntakodin kaavoittamisesta
(Liite).
Koska oikaisuvaatimukset koskivat kumpaakin asiaa, niiden looginen käsittely
eri asioita koskien vaati käsittelyratkaisua. Tässä kohtaa olennaista on se,
että asiassa 9.3.2021 / 58 § todetaan käsittelyhuomiona, että ” Vaatimus, että
Ruutanan seurakuntakodin kaavoitusta koskeva kirkkoneuvoston pöytäkirja
on asetettava uudelleen nähtäville, käsitellään tässä samassa
kirkkoneuvoston kokouksessa asiassa, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia
Ruutanan vuokratonttien lunastushinnasta.” Asia siis käsiteltiin kohdassa
9.3.2021 / 57 §.
Kirkkoneuvoston käsityksen mukaan asiaan 9.3.2021 / 57 §, jossa käsiteltiin
kysymys pöytäkirjan asettamisesta uudelleen nähtäville (oikaisuvaatimuksen
nro 1 sisältö) ei ole haettu muutosta, ja se on sellaisenaan saanut lainvoiman.
Kirkkoneuvoston asiakohdassa 9.3.2021 / 58 § on käsitelty
oikaisuvaatimuksen nro 2 sisältö. Oikaisuvaatimuksen nro 2 asiakohta, jossa
vaaditaan kaavaluonnosten julkistamista, vastaa vaatimuksena
oikaisuvaatimusta nro 1. Se on käsitelty kohdassa 9.3.2021 / 57 § kohdassa
(a). Tähän asiaan ei ole, kuten todettua, haettu muutosta. Valituksessa ei ole
myöskään viitattu asian 9.3.2012 / 57 käsittelyyn tai sen perusteluihin.
Asiassa 9.3.2021 / 58 § oikaisuvaatimus hylättiin sillä perusteella, että asia
ole muutoksenhakukelpoinen. Asiassa 12.1.2021 / 12 § ei tehty kirkkolain 24
luvun 5 § tai laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 2 luvun 6 § mukaista
hallintopäätöstä, jolla jokin asia olisi ratkaistu.
Hallinto-oikeudelle lähetetyssä valituksessa on vaatimus, että
kaavaluonnokset luovutetaan valituksen tekijälle. Valituksen liitteessä
viitataan käytyyn sähköpostiviestiin, jossa kyseessä on ollut kaavaluonnosten
luovuttaminen henkilökohtaisesti julkisuuslain perusteella.
Tällaista vaatimusta luovuttaa asiakirjoja henkilökohtaisesti julkisuuslain
asiakirjaluovutusmerkityksessä ei sisälly yhteenkään kolmesta
oikaisuvaatimuksesta. Siksi tällaista asiaa ei ole käsitelty 9.3.2021
kummassakaan asiakohdassa (57 § tai 58 §) julkisuuslain mukaisena
asiakirjapyyntönä. Vaatimus on siis tässä kohtaa oikaisuvaatimuksiin nähden
uusi.
Myöhemmät vaiheet
Kangasalan kaupunki on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asettanut
kaava-aineiston nähtäville 24.6.–2.7.2021 ja 26.7.–16.8.2021 (Liite)
(päivämäärät ovat nähtävillä kaupungin kotisivuilla:
https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/
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asemakaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-asemakaavoja/).
Tällä tavalla hallinto-oikeudelle lähetetty valitus on menettänyt asiallisesti
merkityksensä, kun aineisto on tullut nähtäville asianmukaisesti valmisteltuna
ja laillisessa järjestyksessä.
Vastaukset vaatimuksiin
1. Vaatimus luonnosten luovuttamisesta valituksen tekijälle
Vaatimus tulee hylätä seuraavilla perusteilla:
-

Tallaista vaatimusta ei ole esitetty oikaisuvaatimuksissa, jotka
kirkkoneuvosto on käsitellyt 9.3.2021. Sen vuoksi kirkkoneuvosto ei
ole asiaa käsitellyt julkisuuslain mukaisena asiakirjapyyntönä eikä
siihen vastannut. Vaatimus on uusi suhteessa oikaisuvaatimuksiin.

-

Mikäli hallinto-oikeuden mukaan asia olisi kuitenkin tullut kolmen
oikaisuvaatimuksen perusteella käsitellä julkisuuslain mukaisena
asiakirjapyyntönä, kirkkoneuvosto toteaa näkemyksenään, että
kokouksessa käsillä olleet luonnokset ovat alustavia työkappaleita ja
luonnoksia, ja siinä merkityksessä julkisuuslain 5 § 3 mom 2-kohdan
mukaisia luonnoksia. Siten ne eivät ole viranomaisen asiakirjoja eikä
niitä koske julkisuuslain mukainen luovuttamisvelvollisuus.

-

Luonnosluonne koskee sekä niiden sisällöllisestä valmiusastetta että
hallintopäätösasemaa. Sisällöllisesti ne ovat alustavia luonnoksia,
jotka arkkitehti on tehnyt toimeksiantajalleen eli seurakunnalle. Niiden
perusteella voi ottaa alustavia näkökulmia asiaan. Hallintopäätöksen
näkökulmasta niitä ei ole käytetty hallintopäätöksen esittelyä tai muuta
käsittelyä varten. Kaava-asiaa koskevat hallintopäätökset tekee
Kangasalan kaupunki maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.
Kirkkoneuvostossa asia ei ollut myöskään lausuntoon tai kenellekään
ulkopuoliselle annettavaan viralliseen kannanmuodostukseen liittyvä
päätös. Kyse oli luonteeltaan toimeksiantajan ja arkkitehdin välistä
keskustelua ja näkemysten vaihtoa, jonka keskeiset kohdat kirjattiin
pöytäkirjaan.

-

Asian kirjaaminen pöytäkirjaan palveli kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §
mukaista hallinnollista tiedottamista yleistä mielenkiintoa koskevasta
asiasta.

-

Seurakunta toistaa kirkkoneuvoston 9.3.2021 / 57 § a-kohdassa
mainitun perusteen, että maankäyttö- ja rakennuslain sekä
Kangasalan kaupungin hallintosäännön mukaan kaava-aineiston
julkaiseminen ja luovuttaminen on Kangasalan kaupungin toimivaltaan
kuuluva asia. Seurakunnalla ei ole lupa erikseen ja ohi kaupungin
johtaman prosessin luovuttaa kaavaan liittyvää aineistoa siinäkään
tapauksessa, että luonnokset katsottaisiin kaavanmuodostukseen
liittyväksi ja julkisuuslain määrittelemäksi viranomaisen asiakirjaksi.

2. Vaatimus luonnosten asettamisesta julkisesti nähtäville
Vaatimus tulee hylätä seuraavilla perusteilla:
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-

Seurakunnalle ei ole säädetty yleistä asiakirjojen julkaisuvelvoitetta.

-

Kysymys asiakirjojen julkaisemisesta on käsitelty kirkkoneuvoston
asiakohdassa 9.3.2021 / 57 § (a). Siihen ei ole haettu muutosta.
Hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa ei myöskään viitata siinä
tehtyyn käsittelyyn ja ratkaisuun. Kirkkoneuvoston käsityksen mukaan
kyseinen käsittely on saanut lainvoiman.

-

Kirkkoneuvosto toistaa 9.3.2021 / 57 § (a)-kohdassa esittämänsä
perusteet.

-

Pöytäkirjan julkaisemisessa ei ole tapahtunut virhettä.

-

Asemakaavaan liittyvän aineiston julkaiseminen ja vuorovaikutus
säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 8-luvussa. Kaavoitus on
Kangasalan kaupungin tehtävä. Myös kaavaan liittyvän aineiston
julkaiseminen ja luovuttaminen tapahtuu kaupungin kaavoittajan ja
elinympäristölautakunnan tekemillä päätöksillä. Kaupunki on tehnyt
asiaan liittyviä päätöksiä, joilla kaavoitusprosessi laitettiin vireille ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin tammikuussa 2021.
Sikäli kuin kysymys on kaava-aineiston julkaisemisesta tai
julkistamisesta, kirkkoneuvosto katsoo, että seurakunnalla ei ole
toimivaltaa julkaista aineistoa.

-

Lisäksi kirkkoneuvosto katsoo, että valitus on menettänyt
merkityksensä, koska Kangasalan kaupunki on kesäkuussa 2021
julkistanut kaava-aineiston nähtävilläpitoa varten. Tällä tavalla
julkistaminen on tapahtunut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

3. Vaatimus kaavaprosessin keskeyttämisestä
Vaatimus tulee hylätä seuraavilla perusteilla:
-

Vaatimus kaavaprosessin keskeyttämisestä on osoitettu väärän
viranomaisen päätökseen. Kaavaprosessin on käynnistänyt
15.12.2021 Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunta.
Keskeyttäminen edellyttäisi kaupungin päätöksen moittimista.

-

Kirkkoneuvosto ei ole päätöksillään käynnistänyt kaavaprosessia.

-

Sen vuoksi, vaikka hallinto-oikeus kumoaisi kirkkoneuvoston
päätökset 12.1.2021 / 12 § ja 9.3.2021 / 58 §, se ei keskeyttäisi
kaavaprosessia.

Lopuksi kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkoneuvoston käsittelyn 12.1.2021 / 12
§ kirjaaminen pöytäkirjaan on saavuttanut sille tarkoitetut viestinnälliset
tavoitteet kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 § mukaisessa merkityksessä.
Kaavaprosessi sai yleistä huomiota ja ohjasi asiasta kiinnostuneet
osallistumaan Kangasalan kaupungin avaamaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan.
LAVA

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

Annetaan lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yllä olevan mukaisesti.

Liitteet
o
o
o
o
o
o

Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunnan päätös 15.12.2020 /
197
Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunnan 15.12.2020 päättämä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Valituksenalainen aineisto, jota ei ole luovutettu
Kirkkoneuvoston päätös 9.3.2021 / 57 § Oikaisuvaatimukset
kirkkoneuvoston päätökseen Ruutanan vuokratonttien
Kirkkoneuvoston päätös 9.3.2021 / 57 / 58 §: Oikaisuvaatimus
kirkkoneuvoston käsittelyyn Ruutanan seurakuntakodin kaavoittamisesta
Kangasalan kaupungin nähtävilläpitopäätös kesäkuussa 2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Lausunto hallinto-oikeudelle

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 185

Laurilanniityn erityiskatteisen rahaston perustaminen ja säännöt

Diaarinumero

DKAN/10/02.05.03/2021

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.
Liitteenä on luonnos erityiskatteisen rahaston säännöksi, jonka nimenä on
Laurilanniityn rahasto.
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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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§ 186

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

Pöytäkirja
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§ 187

Papiston virkamääräyksiä syksy 2021

Diaarinumero

DKAN/25/01.01.01/2021

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Nuorisopastori Heidi Pitkänen anoo virkavapautta ajalle 15.10.202131.7.2022. Hänen sijaisekseen on lupautunut pastori Ira Sirkiä. Sirkiän nyt
hoitamaan virkaan pyydetään virkamääräystä pastori Minna Kyrkölle.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Nuorisopastorin virkaa hoitaa
15.10.2021-31.7.2022 sijaisena toimiva pappi.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 17.8.2021.

Esitys

Kangasalan seurakunta pyytää muutosta pastori Ira Sirkiän nykyiseen
virkamääräykseen siten, että virkamääräys kestää 31.8.2022 saakka
(Pitkäsen sijaisuus 31.7.2022 saakka sekä virkaa perustamatta 1.-31.8.2022).
Kangasalan seurakunta pyytää virkamääräystä pastori Minna Kyrkölle virkaa
perustamatta 1.9.2021-14.10.2021 väliselle ajalle sekä virkamääräystä
määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan 15.10.2021-31.12.2021
(määräaikaisuus perustuu pastoreiden Oksanen ja Sagulin tekemiin
osatyöaikaratkaisuihin).

Liitteet

Heidi Pitkäsen virkavapausanomus.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Toimeenpano

Tuomiokapituli

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 188

Talouden toteuma 7/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

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

60 %
54 %

hautausmaat
Hautausmaiden kuluissa näkyy kesähoitojen maksujen saaminen. Mukana on
investiontikuluja n. 8.000 €.
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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

LAVA

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

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

Pöytäkirja
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§ 189

Kuukausiraportti 6/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

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

Pöytäkirja
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§ 190

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
10/2021
Kappalaisen valinnan vahvistaminen, Petri Lassila
9/2021
Määräaikainen virkasuhde: Iina Keskinen
8/2021
Ohjaaja Pyysalo 6ab -rippikoululeirille
7/2021
Mervi Nevalan määrääminen aputurvallisuusvastaavaksi
Retkirippiksellä
Talousjohtaja:
12/2021
Maksuvapautus: (salainen)
11/2021
Maksuvapautus: (salainen)
10/2021
Kokemuslisä: Tiia Ritola
9/2021
Maksuvapautus: (salainen)
Henkilöstöpäällikkö:
15/2021
Seurakuntapastori Emmi Korven kokemuslisä
14/2021
Kausityöntekijä Saila Ahon kokemuslisä
13/2021
Kiinteistöpäällikön palkan korjaus
12/2021
Teija Alenin kokemuslisä
11/2021
Terhi Lappalaisen kokemuslisä
Viranhaltijapäätökset ovat jäsenten nähtävillä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku:

otto-oikeus
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§ 191

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
a.

Päätös

Muita asioita ei ollut

Liitteet

--

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku

valituskielto

11/2021
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§ 192

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto

11/2021
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§ 193

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00.

11/2021
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kangasalan seurakunta
Kirkkoneuvosto
17.8.2021

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: 161-166, 177, 180-193

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: 167, 175, 176, 178, 179

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
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
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oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka
on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: - -

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista 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).

Pöytäkirjan pykälät: - -

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
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Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kuohunharjuntie 22
Postiosoite: 36200 Kangasala
Sähköposti: kangasalan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 167, 175, 176, 178, 179

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan 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.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3 HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
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Hankintayksikkö: Kangasalan seurakunta
Käyntiosoite: Kuohunharjuntie 22
Postiosoite: 36200 Kangasala
Sähköposti: kangasalan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: - -

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
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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4 VALITUSOSOITUS
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: - 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),
Postiosoite: 33200 Tampere
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus,
pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
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Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika 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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

b) Valitus markkinaoikeuteen

pöytäkirjan pykälät: - -

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
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
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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
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.

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN 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
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–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten 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.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä 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 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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