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§ 48

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
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 3.3.2021.
Asiaa nro 53 (yt-menettelyn täydentäminen) on täydennetty 4.3.2021 ja asia
66 (Seurakuntatoimiston asiakaspalvelu) on lisätty esityslistalle 4.3.2021.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä olivat pöytäkirjan alussa läsnäoleviksi
merkityt 9 jäsentä ja kaksi varajäsentä, yhteensä 11. Lisäksi läsnä olivat
läsnäolleksi merkityt viranhaltijat ja työntekijät. Kohta (2) esityksen mukaisesti.

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

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Sarkala ja Timo Waris.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 11.3. – 26.3.2021.

Käsittely

Todettiin, että Timo Waris on pois kokouksesta. Seuraavana vuorossa on
Riina Uusmies. Uusimies kieltäytyi mahdollisen kokousaikana tulevan esteen
vuoksi. Muiden esteellisyyksien vuoksi seuraavana vuorossa oli Maija
Kirvesoja.
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Sarkala ja Maija
Kirvesoja

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

Käsittely

Kirkkoherra esitti, että asialistalle otetaan kiireellisenä asia nro 67 (kutsu
pappisvirkaan). Kirkkoherra esitti myös, että asia 54 käsitellään asian 51
jälkeen. Asia 67 käsitellään klo 19.00.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä esityslista. Lisäksi päätettiin ottaa
kiireellisenä käsittelyyn uusi asia nro 67 (kutsu pappisvirkaan). Hyväksyttiin
kirkkoherran ehdottama käsittelyjärjestys.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 49

Seurakunnan edustajat yhdistysten ja yhtiöiden hallintoelimissä 2019-20

Diaarinumero

DKAN/64/00.06.01/2017

KN 29.1.2019
Valmistelija

Talousjohtaja

Esittelijä

Talousjohtaja
Kangasalan seurakunnalla on edustajia useiden yhteisöjen ja yhtiöiden
toimielimissä. Alla on luettelo vuonna 2017 päätetyistä edustajista.
1. Kirkkopalvelut ry, vuosikokous: Riina Sarkanen
2. Seurakuntien Lapsityön Keskus, vuosikokous: johtava lapsityönohjaaja
Karin Uotila
3. Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry: seurakunta-puutarhuri Liisa
Niemelä, varalla talousjohtaja Annu Kuusisto
4. Riun kalastuskunta, vuosikokous: Torsti Tulenheimo
5. Kiinteistö Oy Kangasalan Harjunsola I, yhtiökokous: ollut Timo
Koivukangas, ehdokas hallitukseen: Torsti Tulenheimo, varalla Annu Kuusisto
6. Kiinteistö Oy Kangasalan Harjunsola II, yhtiökokous: ollut Timo
Koivukangas, ehdokas hallitukseen: Torsti Tulenheimo, varalla Annu Kuusisto
7. Kiinteistö Oy Myllypohja, yhtiökokous: Markku Tiilikainen
8. Kiinteistö Oy Myllypohja, ehdokas hallitukseen: Annu Kuusisto
9. As Oy Lukonrinne, yhtiökokous: Harri Pitkämäki
10. As Oy Mäntykelo, yhtiökokous: Harri Pitkämäki
11. As Oy Mäntylukko, yhtiökokous: Harri Pitkämäki
12. As Oy Ukinhovi, yhtiökokous: Harri Pitkämäki
13. As Oy Kuohunrinne, yhtiökokous: Harri Pitkämäki
14. Viissylisen metsätien vuosikokous: Heikki Lahtinen
15. Viissylisen metsätien tiehoitokunta: Annu Kuusisto
16. Käpykankaan metsäautotien vuosikokous: Heikki Lahtinen
17. Käpykankaan metsäautotien tiehoitokunta: Heikki Lahtinen
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18. Paalijärven metsäautotien vuosikokous: Heikki Lahtinen
19. Kuhmalahden Vanhustentalosäätiö, hallitus: Juhani Yli-hinkkala ja varalla
Liisa Sarkala
20. Iso-Jylhän metsäautotien, vuosikokous: Juhani Yli-Hinkkala
21. Vähä-Pennon osakaskunta, osakaskuntakokous: Antti Vappula
22. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, osuuskuntakokous: Harri Pitkämäki
23. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, ehdokas hallitukseen: Harri
Pitkämäki
24. Valkamanrannan osakaskunta, osakaskuntakokous Harri Pitkämäki
Lisäksi kirkkoneuvosto on päättänyt, että talousjohtaja voi päättää sijaisesta
edellä mainittuihin yhteisöihin varsinaisten edustajien ollessa estyneitä.
Edustus tapahtuu valtakirjalla.
LAVA

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

Esitys

1. Valitaan edustajat yhteisöjen ja yhtiöiden toimielimiin seuraavasti:
a. Kirkkopalvelut ry, vuosikokous: NN
b. Seurakuntien Lapsityön Keskus, vuosikokous: Kasvatuksen
työalajohtaja Johanna Jutila
c. Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry: seurakunta-puutarhuri
Liisa Niemelä, varalla talousjohtaja vs. Henri Lehtola
d. Riun kalastuskunta, vuosikokous: NN
e. Kiinteistö Oy Kangasalan Harjunsola II, yhtiökokous: NN; ehdokas
hallitukseen: NN, varalla talousjohtaja vs. Henri Lehtola
f. Kiinteistö Oy Myllypohja, yhtiökokous: NN; ehdokas hallitukseen:
talousjohtaja vs. Henri Lehtola, varalla kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
h. As Oy Lukonrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
i. As Oy Mäntykelo, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
j. As Oy Mäntylukko, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
k. As Oy Ukinhovi, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
l. As Oy Kuohunrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
m. Viissylisen metsätien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja Heikki
Lahtinen; Viissylisen metsätien tiehoitokunta: kiinteistötoimen työnjohtaja
Heikki Lahtinen
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o. Käpykankaan metsäautotien vuosikokous: kiinteistöpäällikkö Heikki
Lahtinen; Käpykankaan metsäautotien tiehoitokunta: Heikki Lahtinen
r. Paalijärven metsäautotien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja
Heikki Lahtinen
s. Kuhmalahden Vanhustentalosäätiö, hallitus: NN ja varalla NN
t. Iso-Jylhän metsäautotien, vuosikokous: NN
u. Vähä-Pennon osakaskunta, osakaskuntakokous: NN
v. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, osuuskuntakokous:
kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
w. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, ehdokas hallitukseen:
kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
x. Valkamanrannan osakaskunta, osakaskuntakokous: kiinteistöpäällikkö
Harri Pitkämäki
2. Päätetään, että talousjohtaja voi päättää sijaisesta edellä mainittuihin
yhteisöihin varsinaisten edustajien ollessa estyneitä.
3. Päätetään, että edustus tapahtuu valtakirjalla.

Liitteet

--

Käsittely

Aimo Salo ehdotti kohtaan (a) Kari Koljosta. Tapio Perttula kohtaan (d) Torsti
Tulenheimoa. Tapio Pertula kohtaan (e) yhtiökokoukseen Timo
Koivukangasta ja ja hallitukseen Torsti Tulenheimoa, Timo Keskinen
kohdassa (f) yhtiökokoukseen Markku Tiilikaista, Tapio Perttula kohtaan (s)
Juhani Yli-Hinkkalaa ja Liisa Sarkalaa, Tapio Perttula kohtaan (t) Juhani YliHinkkalaa ja Timo Keskinen kohtaan (u) Antti Vappulaa

Päätös

Päätettiin yksimielisesti kohdassa (1) edustajat seuraavasti:
a. Kirkkopalvelut ry, vuosikokous: Kari Koljonen
b. Seurakuntien Lapsityön Keskus, vuosikokous: Kasvatuksen
työalajohtaja Johanna Jutila
c. Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry: seurakunta-puutarhuri
Liisa Niemelä, varalla talousjohtaja.
d. Riun osakaskunta, vuosikokous: Torsti Tulenheimo
e. Kiinteistö Oy Kangasalan Harjunsola II, yhtiökokous: Timo
Koivukangas; ehdokas hallitukseen: Torsti Tulenheimo, varalla
talousjohtaja
f. Kiinteistö Oy Myllypohja, yhtiökokous: Markku Tiilikainen; ehdokas
hallitukseen: talousjohtaja, varalla kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
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h. As Oy Lukonrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
i. As Oy Mäntykelo, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
j. As Oy Mäntylukko, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
k. As Oy Ukinhovi, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
l. As Oy Kuohunrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
m. Viissylisen metsätien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja Heikki
Lahtinen; Viissylisen metsätien tiehoitokunta: kiinteistötoimen työnjohtaja
Heikki Lahtinen
o. Käpykankaan metsäautotien vuosikokous: kiinteistöpäällikkö Heikki
Lahtinen; Käpykankaan metsäautotien tiehoitokunta: Heikki Lahtinen
r. Paalijärven metsäautotien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja
Heikki Lahtinen
s. Kuhmalahden Vanhustentalosäätiö, hallitus: Juhani Yli-Hinkkala ja
varalla Liisa Sarkala
t. Iso-Jylhän metsäautotien, vuosikokous: Juhani Yli-Hinkkala
u. Vähä-Pennon osakaskunta, osakaskuntakokous: Antti Vappula
v. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, osuuskuntakokous:
kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
w. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, ehdokas hallitukseen:
kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
x. Valkamanrannan osakaskunta, osakaskuntakokous: kiinteistöpäällikkö
Harri Pitkämäki
Kohdat (2) – (3) esityksen mukaisesti.
Toimeenpano

talousjohtajan tai kirkkoherran tekemällä valtakirjalla

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

KN 9.3.2021
Valmistelija

Talousjohtaja

Esittelijä

Talousjohtaja
Kirkkoneuvoston on syytä päivittää edustajansa eri yhdistysten ja säätiöitten
toimielimissä. Edellisen päätöksen jälkeen on tullut henkilövaihdoksia. Lisäksi
yhteisöissä on tapahtunut muutoksia.
Edelliset valinnat näkyvät päätöksessä 29.1.2019.
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Esitys

1. Valitaan edustajat yhteisöjen ja yhtiöiden toimielimiin seuraavasti:

a. Kirkkopalvelut ry, vuosikokous: NN
b. Seurakuntien Lapsityön Keskus, vuosikokous: Kasvatuksen
työalajohtaja (Johanna Jutila)
c. Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry: seurakunta-puutarhuri
(Liisa Niemelä tai hänen sijaisensa), varalla talousjohtaja.
d. Riun osakaskunta, vuosikokous: Torsti Tulenheimo
h. As Oy Lukonrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö (Teemu Takala)
k. As Oy Ukinhovi, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö (Teemu Takala)
l. As Oy Kuohunrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö (Teemu Takala)
m. Viissylisen metsätien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja
(Heikki Lahtinen); Viissylisen metsätien tiehoitokunta: kiinteistötoimen
työnjohtaja (Heikki Lahtinen)
o. Käpykankaan metsäautotien vuosikokous: kiinteistötoimien
työnjohtaja (Heikki Lahtinen); Käpykankaan metsäautotien tiehoitokunta:
(Heikki Lahtinen)
r. Paalijärven metsäautotien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja
(Heikki Lahtinen)
t. Iso-Jylhän metsäautotien, vuosikokous: NN
u. Vähä-Pennon osakaskunta, osakaskuntakokous: NN
v. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, osuuskuntakokous:
kiinteistöpäällikkö (Teemu Takala)
w. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, ehdokas hallitukseen:
kiinteistöpäällikkö (Teemu Takala)
x. Valkamanrannan osakaskunta, osakaskuntakokous: kiinteistöpäällikkö
(Teemu Takala)
2. Päätetään, että talousjohtaja voi päättää sijaisesta edellä mainittuihin
yhteisöihin varsinaisten edustajien ollessa estyneitä.
3. Päätetään, että edustus tapahtuu valtakirjalla.

Käsittely

Riina Uusmies ehdotti, että kirkkopalveluitten vuosikokouksen edustajaksi
valitaan Aimo Salo
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Mirja Jussila ehdotti, että Riun osakaskunnan, vuosikokouksen edustajaksi
valitaan Torsti Tulenheimo.
Tapio Perttula ehdotti, että Iso-Jylhän metsäautotien, vuosikokouksen
edustajaksi valitaan Juhani Yli-Hinkkala
Tapio Perttula ehdotti, että Vähä-Pennon osakaskunta,
osakaskuntakokouksen edustajaksi valitaan Antti Vappula
Muita ehdotuksia ei tehty
Päätös

1. Päätettiin yksimielisesti edustajat seuraavasti:
a. Kirkkopalvelut ry, vuosikokous: Aimo Salo
b. Seurakuntien Lapsityön Keskus, vuosikokous: Kasvatuksen
työalajohtaja (Johanna Jutila)
c. Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry: seurakunta-puutarhuri
(Liisa Niemelä tai hänen sijaisensa), varalla talousjohtaja.
d. Riun osakaskunta, vuosikokous: Torsti Tulenheimo
h. As Oy Lukonrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö (Teemu Takala)
k. As Oy Ukinhovi, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö (Teemu Takala)
l. As Oy Kuohunrinne, yhtiökokous: kiinteistöpäällikkö (Teemu Takala)
m. Viissylisen metsätien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja
(Heikki Lahtinen); Viissylisen metsätien tiehoitokunta: kiinteistötoimen
työnjohtaja (Heikki Lahtinen)
o. Käpykankaan metsäautotien vuosikokous: kiinteistötoimien
työnjohtaja (Heikki Lahtinen); Käpykankaan metsäautotien tiehoitokunta:
(Heikki Lahtinen)
r. Paalijärven metsäautotien vuosikokous: kiinteistötoimen työnjohtaja
(Heikki Lahtinen)
t. Iso-Jylhän metsäautotien, vuosikokous: Juhani Yli-Hinkkala
u. Vähä-Pennon osakaskunta, osakaskuntakokous: Antti Vappula
v. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, osuuskuntakokous:
kiinteistöpäällikkö (Teemu Takala)
w. Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta, ehdokas hallitukseen:
kiinteistöpäällikkö (Teemu Takala)
x. Valkamanrannan osakaskunta, osakaskuntakokous: kiinteistöpäällikkö
(Teemu Takala)
Kohdat (2) ja (3) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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Toimeenpano

talousjohtajan tai kirkkoherran tekemällä valtakirjalla; tiedoksi edustajille

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 50

Haudan hallinta-ajan päättymiset 2019 ja 2020

Diaarinumero

DKAN/74/05.01.01/2017

Valmistelija

Riikka Lindell

Esittelijä

Henri Lehtola

Hautaustoimilain muistomerkkejä koskevat säännökset edellyttävät, että
hautaoikeuksien määräaikoja seurataan. Kangasalan seurakunnassa
seurantaa on tehty vuodesta 2005 alkaen.
KL 17 LUKU 2§ sel. 4.
Hautaoikeus lakkaa, kun määräaika pidennyksineen on kulunut loppuun,
kun hautaoikeus on julistettu menetetyksi (KL 17:5,3) tai kun oikeudenhaltijat
ovat luovuttaneet hautaoikeuden takaisin. Hyvään hallintoon kuuluu, että
seurakunnat mahdollisuuksien mukaan ottavat hautaoikeuden haltijaan
yhteyttä, kun määräajaksi annettu hautaoikeus on umpeutumassa.
HL 14§ 3mom.
Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota
hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei
hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta
hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu
tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan
ylläpitäjälle vastikkeetta.
Kun hautaoikeus on lakannut eivätkä vainajan omaiset halua jatkaa hallintaaikaa, hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus
hautamuistomerkin poistamiseen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu
tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan
ylläpitäjälle vastikkeetta. Toisinaan omaiset vasta hautamuistomerkin
poistamista koskevan kuulutuksen saatuaan pyytävät hautaoikeuden
voimassaoloajan jatkamista. Seurakunta voi harkintansa mukaan suostua
tähän, jolloin hautamuistomerkin poistamista koskeva asia raukeaa.
Lain mukaan seurakunnalle jo palautuneenkin haudan hautaoikeutta voi
jatkaa, ellei siihen ole estettä. Kirkkolain nojalla seurakunnalle palautuneet,
unohdetut sekä hautaoikeusajan päättyessä uudelleen lunastamatta jääneet
arkkuhaudat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi hautaoikeuden
menetyspäivästä lukien. Tänä aikana niitä voidaan luovuttaa henkilöille, joilla
olisi oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä. Haudasta
peritään maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
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Kangasalan seurakunnassa vuoden 2019 lopussa päättyi 16.11.2018
tulostetun luettelon mukaan 63 haudan hallinta-aika. Kangasalan
seurakunnassa vuoden 2020 lopussa päättyi 14.11.2019 tulostetun luettelon
mukaan 57 haudan hallinta-aika.
Tarjouslasku hallintaoikeuden jatkamisesta lähetettiin vuonna 2019
10.01.2019 ja vuonna 2020 15.07.2020 niiden hautojen omaisille, joiden
yhteystiedot olivat tiedossa. Muutamia hautoja kyltitettiin, sillä joko
haudanhaltijan osoitetta ei ollut tiedossa tai tarjouskirje palautui
seurakuntaan.
Haudoille keväällä 2021 viedään kyltti, jossa kerrotaan haudan siirtyneen
seurakunnan hallintaan.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että paikallislehdessä kuulutetaan kahden vuoden
liitteiden hautaluettelossa olevien hautojen hallinnan siirtyneeksi Kangasalan
seurakunnalle ja edelleen luovutettavaksi vuoden 2023 (vuonna 2019
päättyneet) ja 2024 (vuonna 2020 päättyneet) alusta alkaen.
Hautamuistomerkit siirtyvät seurakunnalle, mikäli niitä ei ole poistettu
31.10.2021 mennessä.

Liitteet

Hallinta-ajan päättymiset 2019, lista haudoista
Toiminpiteet asiassa haudan hallinta-ajan päättymiset 2019
Hallinta-aika päättynyt 31.12.2019, jatkamatta jääneet
Hallinta-ajan päättymiset 2020, lista haudoista
Toiminpiteet asiassa haudan hallinta-ajan päättymiset 2020
Hallinta-aika päättynyt 31.12.2020, jatkamatta

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 51

Pikonlinna Swimrun -kilpailun lupa Santasaareen

Diaarinumero

DKAN/57/03.02.01/2020

Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Pedart oy anoo toistaiseksi voimassa olevaa lupaa, jossa joka vuosi
kesäkuussa järjestetään Pikonlinna Swimrun –kilpailu Seurakunnan
omistaman Santasaaren maastossa. järjestää seurakunnan omistamassa
Santasaaren kiinteistöä osana Pikonlinna Swimrun-kilpailun maastoa.
Myönnetään lupa Pedart Oy:lle Santasaaren käytöstä Pikonlinna Swimrun
tapahtuman kisareittinä 12.6.2021. Toistaiseksi voimassa olevaa lupaa ei
myönnetä. Lupa Santasaaren käytöstä Swimrun tapahtumaan arvioidaan
erikseen joka vuosi mahdollisten seurakunnan omien toimintojen vuoksi.
Luvan edellytyksenä on, että kisareitti merkitään maastoon selkeästi ja
merkinnät ja roskat kerätään reitiltä pois kisan jälkeen. Lisäksi edellytetään,
että tapahtuman pelastussuunnitelmat, vesiturva, toimitsijat, vastuuvakuutus
ja kisan turvallisuus yleisesti ovat kunnossa. Rahallista avustusta emme
myönnä tapahtumalle emmekä anna lupaa käyttää seurakunnan logoa.
Lisäksi luvan edellytyksenä on että kisajärjestelyistä sovitaan partion kanssa,
koska Harjun pojat -lippukunta hallinnoi osaa saaresta kiinteistöineen, sekä
tiedotetaan Kangasalan kaupunkia.

LAVA

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

Esitys

Myönnetään lupa yllä mainituin rajoituksin.

Käsittely

Sanni Pesonen esitti, että annetaan avustusta 250 € ja annetaan lupa käyttää
seurakunnan logoa. Esitystä ei kannatettu.

Liitteet

Pikonlinna swimrun -hakemus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 52

Rippikoulun paikallissuunnitelma 2022

Diaarinumero

DKAN/60/04.04.00/2019

Valmistelija

Heidi Pitkänen

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä vuosittain rippikoulun paikallissuunnitelma.
Suunnitelmassa esitellään yleissuunnitelma rippikoulujen järjestämisestä.
Suunnitelmaan on kirjattu myös mahdolliset paikalliset sisällöllisen ja
pedagogiset painopistealueet. Paikallissuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä hyväksytään myös seuraavan vuoden rippikoulumaksut.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Rippikoulutyön kautta tavoitetaan n. 90 %
14-vuotiaiden kangasalalaisten nuorten ikäluokasta. Hyvän suunnitelma on
apuna laadukkaiden rippikoulujen toteuttamisessa ja se antaa
mahdollisuuden nuorille tärkeiden elämänkysymysten pohdintaan rippikoulun
aikana.

Esitys

Hyväksytään Rippikoulun paikallissuunnitelma 2022 esitetyssä muodossa.

Liitteet

Rippikoulun paikallissuunnitelma 2022.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 53

Yhteistoimintamenttelyn päätöksen 16.2.2021 täsmentäminen

Diaarinumero

DKAN/61/01.04.00/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto teki 16.2.2021 / 43 § päätöksen yhteistoimintamenettelyn
johdosta. Päätös sisältää periaatepäätöksen mahdollisista lomautuksista
korona-epidemian vuoksi.
Päätöksen jälkeen Kirkon työmarkkinalaitos on ottanut yhteyttä
talousjohtajaan.
Työmarkkinalaitos on antanut palautteena, että päätöksen kohta 10: Palkan
käsittely lomautusta seuraavassa kuussa ei ole mahdollista päätetyllä tavalla.
Palkka on käsiteltävä lomautuskuukauden aikana.
Päätöksen ajateltiin alun perin toimivan työntekijän eduksi, koska hän ehtii
saamaan täyden palkan lomautusuukauden aikana. Varsinainen syy
päätökselle oli kirkon palvelukeskuksen palkanmaksuaikataulu.
Viranhaltijoiden palkka ajetaan järjestelmään viimeistään kuukauden 10.
päivä.
Toinen palaute koskee valitusosoitusta. Valitusosoituksena päätökseen on
annettu ”valituskielto. KL 6:72 §”. Koska kyseinen kirkkolain säännös asettaa
tosiasiassa vain osittaisen valituskiellon, sana ”valituskielto” on liian vahva,
vaikka pykälä on oikea. Säännöksen mukaan valituskielto koskee
ammattijärjestöön järjestäytynyttä viranhaltijaa. Sen sijaan se ei koske
järjestäytymätöntä viranhaltijaa eikä työsopimussuhteista työntekijää.
Lisäksi on tarkoituksenmukaista täsmentää kirkkoneuvoston päätöstä sillä,
että kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan tekemään omille
alaisilleen lomautuspäätöksen.
Vaatimus muutoksenhakuohjeen korjaamisesta
Kirkkoneuvostolle on 4.3.2021 lähetetty vaatimus koskien kirkkoneuvoston
päätöstä 16.2.2021 (43 §) muutoksenhakuohjeen korjaamista. (Liite)
Vaatimuksen ovat allekirjoittaneet
Heidi Pitkänen
Elina Oksanen
Antti Kahra
Monika Viitala
Vaatimuksen mukaan lomauttaminen ei ole virkaehtosopimusasia, vaan siitä
on annettava oikaisuvaatimusohje, minkä jälkeen päätöksestä voi valittaa
hallinto-oikeuteen.
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Vaatimuksen vaihtoehtona on oikaisuvaatimuksen käsittely.
Käsittely
Lomauttamisesta on käyty kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiset tutaneuvottelut. Neuvottelujen alaista asiaa koskee kirkkolain 6: 72 § mukainen
osittainen muutoksenhakukielto. Kirkkoneuvosto on tehnyt 16.2.2021 /
periaatepäätöksen mahdollisista lomauttamisista sekä myös ns. pehmeistä
keinoista, joita käytetään ennen lomauttamisia. Näistä toimista on neuvoteltu
yhteistoimintamenettelyn mukaisesti yhteistyötoimikunnassa.
Päätös yhteistoimintamenettelystä ja sen mukaiset kirkkoneuvoston
periaatteelliset suunnitelmat ovat virkaehtosopimuksen alaisia päätöksiä.
Vaatimuksen tekijät ovat oikeassa siinä, että pöytäkirjaan on merkitty liian
kattava valituskielto.
Mahdolliset henkilökohtaiset lomautuspäätökset tehdään erikseen.
Lomautuspäätös on tavallisen muutoksenhaun alainen päätös.
LAVA

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

Esitys

1. Päätetään että kirkkoneuvoston päätöksen 16.2.2021 / 43 § kohtaa ”10.
Mikäli lomautus toteutuu, se käsitellään seuraavan kuukauden palkassa.” ei
sovelleta. Palkka käsitellään lomautuskuukauden aikana.
2. Muutetaan päätöksen 16.2.2021 / 43 § valitusosoitus muotoon ”Osittainen
valituskielto; KL 6:72; muilta osin oikaisuvaatimus”. Korjataan valitusosoitus
pöytäkirjaan 16.2.2021. Tältä osin muutoksenhakuaika alkaa uudestaan.
3. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan tekemään
alaisiaan koskevat lomautuspäätökset siltä osin, kuin ne koskevat 16.2.2021
päätettyä yhteistoimintamenettelyä. Talousjohtajan lomautuspäätöksen tekee
kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja.

Käsittely

Timo Keskinen, Riikka Hinkka ja Mirja Jussila katsoivat itsensä esteelliseksi,
eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

Osittainen valituskielto; KL 6:72; muilta osin oikaisuvaatimus
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§ 54

Varhaiskasvatuksen suunnitelma 2021 syksystä

Diaarinumero

DKAN/19/04.04.00/2021

Kasvun johtokunta 23.2.2021
Valmistelija
Esittelijä

Johanna Jutila, Tiia Ritola
Suunnitelmaa varhaiskasvatuksen toiminnoista on tehty siitä asti, kun tuli
ajankohtaiseksi harkita kaupungin kanssa toteutetun iltapäivätoiminnan
loppumista. Sopimus loppuu kesäkuussa 2021 ja syksystä 2021 on
mahdollista muokata seurakunnan varhaiskasvatusta uudelleen.
Suunnitelman tekoon ovat vaikuttaneet vahvasti:
a) Seurakunnan kasvatustyön halutaan olevan selkeästi kristillistä.
Yhteistyötä tehdään ja jatketaan eri tahojen kanssa, mutta seurakunta
profiloituu nimenomaan tarjoamaan kristillisiä vaihtoehtoja
varhaiskasvatuksessa.
b) Lastenohjaajien ja lasten perheiden kuuleminen toiminnan
suunnittelua koskien. Suunnitelmaa laadittiin sen pohjalta, mitä
ammattilaiset olivat mieltä toiminnan uudelleen suuntaamisesta.
Perheille suunnatun kyselyn pohjalta saatiin myös näkemystä siihen,
mitä he toivovat seurakunnan varhaiskasvatukselta jatkossa.
Luonnollisesti meneillään olevat yt-neuvottelut luovat kysymyksiä
uusille toiminnoille ja sille laajuudelle, missä niitä mahdollisesti
voidaan toteuttaa.
c) Tarkoitus on alkuvaiheessa kokeilla niiden toimintojen muutoksia, joita
on eniten toivottu. Kaikkea ei voida, eikä haluta muuttaa kerralla.
Nykyaikainen varhaiskasvatus pyrkii vastaamaan mahdollisuuksien
mukaan nopeastikin seurakuntalaisten vaihtuviin tarpeisiin. Kuitenkin
osan toiminnoista on oltava melko vakaita, että ihmiset tottuvat ja
oppivat käyttämään niitä.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia:
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty Kasvun johtokunnan kokouksessa 23.2.
2021

Esitys

Varhaiskasvatuksen suunnitelma 2021 syksystä –diaesitystä käytetään
soveltuvin osin syksyn uuden suunnitelman pohjana. Muutoksia, muokkauksia
ja lisäyksiä voidaan työalalla kuitenkin edelleen tehdä, jotta säilytetään
prosessissa mahdollisimman suuri liikkumavara optimaalisen toiminnan
luomiseksi.
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Liitteet
Päätös
Toimeenpano
Muutoksenhaku

KN 9.3.2021
Valmistelija

Johanna Jutila

Esittelijä

Seppo Jarva
Kasvun johtokunta on kokouksessaan 23.2.2021 hyväksynyt alustavan ja
Kangasalan seurakunnan varhaiskasvatustyölle suuntaa antavan
suunnitelman syksystä 2021 eteenpäin.

Esitys

Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa suunnitelman tiedoksi.

Liitteet

Varhaiskasvatuksen suunnitelma syksystä 2021.

Käsittely

Asian esitteli Kasvatuksen työalajohtaja Johanna Jutila. Asia käsiteltiin asian
51 jälkeen. Asian käsittely keskeytettiin klo 19.05, minkä jälkeen käsiteltiin
asia 67. Asian käsittelyä jatkettiin klo 19.35.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kasvatuksen työalajohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 55

Päätös yhteistoimintamenettelyn johdosta

Diaarinumero

DKAN/61/01.04.00/2019

KN 12.1.2021
KN 10.2.2021
KN 16.2.2021
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Henri Lehtola
Salainen ennen päätöstä
Asia koskee kesken olevaa työyhteisön sisäistä yhteistoimintamenettelyä.
Asiaan liittyvä aineisto ei ole julkisuuslain 5 § tarkoittama viranomaisen
asiakirja.
Kirkkoneuvostossa 10.2.2021 esitelty asia käsitellään uudelleen.
Kirkkoneuvosto on päättänyt 12.1.2021 kokouksessaan
yhteistoimintamenettelyn eli tuta-menettelyn aloittamisesta. Menettelyiden
aikana tavoitteena on käsitellä kahta eri tilannetta:
1. Varhaiskasvatuksen iltapäiväkerhotoiminnan päättymisestä johtuva työn
sekä tulojen väheneminen. Näiden neuvotteluiden aiheena on työvoiman
käytön vähentäminen ja perusteena toiminnalliset ja taloudelliset syyt.
Yhteistoimintamenettely tältä osin koskee varhaiskasvatuksen henkilöstöä.
2. Koronarajoitteiden vaikutus toimintaan. Näiden neuvotteluiden aiheena on
mahdollinen lomauttaminen, mikäli toimintarajoitukset jatkuvat. Perusteena
ovat toiminnalliset syyt. Yhteistoimintamenettely tältä osin koskee koko
henkilöstöä.
Koronaohjeistuksista johtuen toiminta- ja kokoontumisrajoitukset vaikuttavat
voimakkaasti seurakunnan toimintaan. Tätä esitystä kirjoitettaessa
viranomaisten linjausten mukaisesti 8.2.2021 asti annetut Pirkanmaan aluetta
koskevat rajoitukset ja suositukset ovat peruuttaneet lähtökohtaisesti kaikki
kasvokkaiset yleisötilaisuudet.
Seurakunnassa ei ole aiemmin pandemian aikana lomautettu henkilöstöä,
vaan on pyritty pitämään lomia ja kertyneitä muita vapaita, sekä löytämään
mielekkäitä vaihtoehtoisia työtehtäviä.
Yhteistyötoimikunta kutsuttiin koolle 13.1.2021 ja neuvotteluesitys annettiin
21.1.2021 jolloin työnantajaosapuoli antoi työntekijöitten luottamusmiehille
tiedoksi yhteistoimintamenettelyä koskevat tavoitteensa (Liite).
Neuvotteluesityksen antamisen yhteydessä osapuolten kesken sovittiin
neuvottelujen eriyttämistä selkeyden vuoksi kahdeksi eri alaneuvotteluksi:
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Koronasta johtuvaksi neuvotteluksi (koronaneuvottelu) sekä iltapäiväkerhojen
loppumisesta johtuvaksi neuvotteluksi (IPneuvottelu). Ensimmäinen
neuvottelu, joka sovitun mukaisesti koski vain koronatilannetta, pidettiin
27.1.2021, seuraava 3.2.2021. Kolmas neuvottelu, joka jo täyttää 14 päivän
neuvotteluvelvoitteen, pidetään 10.2.2021.
Yhteistoimintamenettelyn kesto on vähintään 14 päivää. Sen jälkeen
työnantaja voi tehdä päätöksen yhteistoimintamenettelyn alaisista
toimenpiteistä.
Neuvottelut ovat kesken, ja päätösesitystä ei voida antaa ennen kuin
yhteistoimintamenettely on päättynyt.
Talousjohtajan esittely 10.2.2021:
Yhteistyötoimikunta on kokoontunut kirkon yhteistyösopimuksen mukaisiin
tuta-menettelyn mukaisiin neuvotteluihin kolme kertaa. Viimeisin neuvottelu
on käyty keskiviikkona 10.2.2021. Näiden neuvottelujen aiheena oli koronatilanteesta johtuva toiminnan väheneminen.
Neuvotteluissa ei ole saavutettu täyttä yhteisymmärrystä neuvottelujen
tavoista ja lopputuloksesta. Työntekijäosapuoli on esittänyt eriävän
näkemyksen lomautustarpeeseen ja antanut kirjallisesti kaikkiaan seitsemän
huomautusta työnantajan tavoitteisiin. Viimeisimmän neuvottelun pöytäkirja
on allekirjoittamatta.
Neuvottelujen jälkeen kirkkoneuvostolle tehdään alla oleva esitys. Esitys
lähtee siitä, että oikea lomauttamisen tarve on olemassa työn vähenemisen
vuoksi, ja se koskee valtaosin koko henkilöstöä.
Lomauttamisen sijaan tarjotaan ns. pehmeitä keinoja. Näitä ovat loma,
ylityösaldot sekä työaikapankkipäivät. Lisäksi tarjotaan korvaavaa työtä
seurakunnan hautausmailla.
Esityksen tärkeä yksityiskohta on se, että kesäaikana voidaan turvata
rippikoulujen pitäminen. Tämän vuoksi kesän 2021 kesäloma annetaan
tavanomaisesta poikkeavalla tavalla niin, että loma ohjataan toukokuulle sekä
elokuun puolivälin jälkeiseen aikaan.
Tuta-menettelyn mukaiset neuvottelut jatkuvat 17.2.2021. Silloin
neuvottelujen aiheena on kaupungin ostopalveluna järjestettyjen
iltapäiväkerhojen lakkaaminen kesäkuussa.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Yhteistoimintamenettelyllä ja
mahdollisilla lomautuksilla on kielteisiä vaikutuksia työntekijöitten perheisiin.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 10.2.2021

Esitys
1. Lomautuksia voidaan antaa ajalle 1.3. – 30.9.2021. Lomautuksen kesto
on korkeintaan 90 päivää. Lomauttaminen on sidottu viranomaisten
antamiin rajoituksiin koronapandemian hillitsemiseksi.
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Lomauttamisen määrä voi olla enintään 1 viikko kuukaudessa.
2. Työnantaja voi lomauttaa koko henkilöstöä maalis-toukokuun aikana 1
viikon kuukaudessa.
Lomauttamisen ulkopuolelle jäävät kirkkoherra, luottamusmiehet,
työsuojeluvaltuutetut sekä määräaikaiset työntekijät, jotka eivät toimi
sijaisina.
Osa-aikaisen työntekijän lomautus toteutetaan osa-aikaisuuden
suhteessa kuukausittain. Esim. 50 % työajattoman työntekijän lomautus
on ensimmäisen kuun aikana 3 päivää ja toisen kuun aikana 2 päivää.
Henkilön toivomuksesta kahden kuukauden lomautuksen voi pitää jo
ensimmäisen kuukauden aikana.
Hengellisen työn työntekijöitä ei lomauteta 1.6.2021 jälkeen.
Hautausmaiden työntekijöitä ei lomauteta 3.5.2021 jälkeen.
3. Ensisijaisesti lomautuksen sijaan käytetään erääntynyttä vuosilomaa,
työaikasaldoja ja työaikapankkipäiviä, lomarahasta vaihdettua vapaata tai
vapaaehtoisesti otettua palkatonta työvapaata. Maalis-huhtikuussa loman
ja vapaan voi pitää yhdenjaksoisena.
Toukokuun alusta eteenpäin käytetään myös erääntynyttä uutta
vuosilomaa.
Lomauttamisen sijaan voi tulla työnantajan määräämää tarpeellista
koulutusta tai muuta työnantajan määräämää työtä.
Lomavuoden 2020 vuosilomat pidetään loppuun huhtikuun loppuun
mennessä.
4. Mahdolliset lomat ja lomautukset koordinoi esimies.
5. Mikäli lomaa ei ole pidettäväksi sekä maalis- että huhtikuulle (viikko +
viikko), tarjotaan korvaavaa työtä huhtikuun kaksi viimeistä viikkoa
hautausmaalla.
6. Hautausmaan kausityöntekijät (poislukien etumiehet) palkataan vapun
jälkeen 3.5.2021.
7. Esimies voi ehdottaa kirkkoherralle ja talousjohtajalle, mikäli jollakin
työntekijällä on niin paljon työtä tai tarpeellista korvaavaa työtä, että
häneen ei sovelleta lomauttamista tai lomaa. Tilannetta seurataan
kuukausittain.
8. Pääsääntöisesti kesäajan vuosilomat pidetään toukokuussa ja elokuun
puolenvälin jälkeen syyskuun loppuun mennessä.
Työntekijän toivomuksesta vuosilomaa voidaan antaa kesäkuun ja
elokuun puolivälin aikana kaksi viikkoa. Silloin kaikkea kesälomaa ei
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välttämättä voida antaa yhdenjaksoisena. Kesälomaa voidaan antaa tänä
aikana enemmän, mikäli työtilanne sen sallii.
9. Työaikasaldoja (liukuva työaika ja yleistyöaika, työajattomat pankkipäivät)
ei makseta rahana. Maalis-toukokuussa on voimassa ylityökielto.
10. Mikäli lomautus toteutuu, se käsitellään seuraavan kuukauden palkassa.
11. Hautausmaan kesätyöntekijät palkataan 3.5.2021 lähtien. Hengellisen
työn kesätyöntekijät ja leiritoiminnan kesäemännät voidaan palkata
kesäkuun alusta lähtien. Lisäksi voidaan ottaa työkokeilijoita ja
harjoittelijoita, mutta heitä ei lasketa työntekijävahvuuteen.
Muut kesätyöntekijät palkataan vasta kun koronarajoitukset poistuvat.
12. Päätös annetaan Tampereen tuomiokapitulille lausuntoa varten.
13. Päätös annetaan tiedoksi Pirkanmaan Ely-keskukselle
Liitteet

Työnantajan tavoitteet;

Käsittely

Timo Keskinen katsoi itsensä esteelliseksi eikä osallistunut asian käsittelyyn.
Talousjohtaja esitteli asiaa. Esittelevän puheenvuoron käytti myös
kirkkoherra. Kirkkoneuvoston jäsenten käytettävissä oli tuta-menettelyn
työntekijöitten edustajien eriävä näkemys.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto, virkaehtosopimusasia KL 6:72 §
Tiedoksi: Ely-keskus
Tiedoksi: tuomiokapituli

KN 9.3.2021
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen ennen päätöstä
Asia koskee kesken olevaa työyhteisön sisäistä yhteistoimintamenettelyä.
Asiaan liittyvä aineisto ei ole julkisuuslain 5 § tarkoittama viranomaisen
asiakirja.
Salassapito koskee neuvottelutulosta ja päätösesityksen sisältöä ennen
päätöstä
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Kirkkoneuvosto on päättänyt 12.1.2021 kokouksessaan
yhteistoimintamenettelyn eli tuta-menettelyn aloittamisesta. Menettelyiden
aikana tavoitteena on käsitellä kahta eri tilannetta:
1. Varhaiskasvatuksen iltapäiväkerhotoiminnan päättymisestä johtuva työn
sekä tulojen väheneminen. Näiden neuvotteluiden aiheena on työvoiman
käytön vähentäminen ja perusteena toiminnalliset ja taloudelliset syyt.
Yhteistoimintamenettely tältä osin koskee varhaiskasvatuksen henkilöstöä.
2. Koronarajoitteiden vaikutus toimintaan. Näiden neuvotteluiden aiheena on
mahdollinen lomauttaminen, mikäli toimintarajoitukset jatkuvat. Perusteena
ovat toiminnalliset syyt. Yhteistoimintamenettely tältä osin koskee koko
henkilöstöä. Neuvottelut näiden osalta on saatettu päätökseen, ja
kirkkoneuvosto on osaltaan käsitellyt asiaa 12.1.2021, 10.2.2021 ja
16.2.2021. Lisäksi tämän kokouksen esityslistalla on päätöksen 16.2.2021
täsmentäminen.
Talousjohtaja Lehtola kutsui yhteistyötoimikunnan koolle 13.1.2021 ja
neuvotteluesitys annettiin 21.1.2021 jolloin työnantajaosapuoli antoi
työntekijöitten luottamusmiehille tiedoksi yhteistoimintamenettelyä koskevat
tavoitteensa (Liite). Neuvotteluesityksen antamisen yhteydessä osapuolten
kesken sovittiin neuvottelujen eriyttämisestä selkeyden vuoksi kahdeksi eri
alaneuvotteluksi: Koronasta johtuvaksi neuvotteluksi (koronaneuvottelu) sekä
iltapäiväkerhojen loppumisesta johtuvaksi neuvotteluksi (IP-neuvottelu).
Koronaneuvotteluiden päätyttyä ryhdyttiin käsittelemään varhaiskasvatuksen
tilannetta. Työntekijöiden pyynnöstä Kirkon alat ry:n pääluottamusmies Heikki
Lahtinen jäi pois neuvotteluista koettuaan itsensä esteelliseksi neuvottelijaksi.
Työntekijöiden edustajaksi neuvotteluihin tuli Kirkon alat ry:n
varaluottamusmies Jorma Jussila. Työnantajan varhaiskasvatuksen
asiantuntijana neuvotteluissa toimi kasvatuksen työalajohtaja Johanna Jutila.
Neuvottelijat ovat kokoontuneet 21.1.2021 jälkeen IP-neuvotteluiden
puitteissa 17.2.2021 / 24.2.2021 / 26.2.2021. Viimeinen neuvottelukerta on
sovittu pidettäväksi maanantaina 8.3.2021.
Neuvotteluissa on käsitelty tilanteen perusteita, vaikutuksia sekä käsitelty
ratkaisuvaihtoehtoja.
26.2.2021 TE-toimistosta muutosturva-asiantuntija Leena Nieminen konsultoi
neuvottelijoita työntekijän muutosturvasta mahdollisten irtisanomisten varalta.
Esitys

1. Neuvottelutulos lähetetään erikseen kirkkoneuvoston jäsenille 8.3.2021
pidettävän viimeisen neuvottelun jälkeen. Päätetään hyväksyä
neuvottelutulos.
2. Päätetään periaatesuunnitelma toimiksi neuvottelutuloksen johdosta. Esitys
annetaan viimeisen neuvottelun jälkeen.

Käsittely

Timo Keskinen, Riikka Hinkka ja Mirja Jussila katsoivat itsensä esteelliseksi,
eivätkä osallituneet asian käsittelyyn. Viranhaltijoista poistuivat Lindell, Jutila
ja Takala.
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Kirkkoneuvosto keskusteli talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön
estellisyydestä, ja totesi, että he eivät ole asian käsittelyn aikana esteellisiä.
Esittelijä antoi kokouksessa seuraavan kirjallisen esityksen
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistoimintaneuvotteluiden (tutaneuvotteluiden) lopputuloksen, joka on esitetty päätösasiakirjassa (pöytäkirja
8.3.2021)
2. Koska seurakunta on päättänyt lakkauttaa kaupungille ostopalveluna
järjestettävän iltapäiväkerhotoiminnan, tuotannollisista syistä tarjolla oleva työ
on vähentynyt olennaisesti ja taloudellisista syistä pysyvästi. Seurakunnalla
ei ole tarjota muuta lastenohjaajan koulutusta vastaavaa työtä.
3. Palvelussuhteeseen jäävien lastenohjaajien työnkuvat muuttuvat työn
muuttuessa. Työ tulee sisältämään enemmän ilta- ja viikonlopputyötä.
4. Kaikkiaan kahdeksan palvelussuhdetta lakkaa.
a. Neljää määräaikaista lastenohjaajan työsuhdetta ei uusita.
b. Neljä toistaiseksi voimassa olevaa lastenohjaajan työsuhdetta
irtisanotaan.
c. Seurakunnan varhaiskasvatukseen jää seitsemän lastenohjaajaa, yksi
varhaiskasvatuksen ohjaaja ja yksi varhaiskasvatuksen esimies
5. Irtisanomistilanteessa irtisanomisjärjestykseen vaikuttaa työntekijän
kokemus, taito ja mukautumiskyky suhteessa suunniteltuihin uusiin
työmuotoihin. Lisäksi on tarpeen säilyttää monimuotoinen työntekijöitten
ikärakenne.
6. Irtisanomisajalla on työvelvollisuus. Irtisanottavien työvelvollisuus päättyy
6.6.2021.
7. Todetaan, että seurakunnalle työnantajana kuuluu työsopimuslain 7 luvun
mukaisesti velvollisuus tarjota irtisanottaville työtä ja työllistymistä edistävää
valmennusta ja koulutusta, työnhakuaikaa, turvata muutosturvan mukaiset
oikeudet, sekä takaisinottovelvollisuus, mikäli sopivaa työtä tulee
myöhemmin tarjolle.
8. Palvelussuhteeseen jäävät lastenohjaajat tarvitsevat koulutusta uusiin
tehtäviin.
9. Valtuuttaa talousjohtajan ilmoittamaan yt-neuvotteluiden lopputuloksen TEtoimistolle.
10. Työnantajana seurakunta järjestää irtisanotuille työntekijöille
työterveyshuollon työvelvollisuuden päättymisen jälkeen lainmukaisen
määräajan.
11. Mikäli henkilö irtisanoutuu vapaaehtoisesti, hänelle maksetaan 2 kk
palkka työsuhteen päätyttyä. Ko. paketti voidaan kuitenkin tarjota korkeintaan
sille määrälle henkilöitä mitä olisi jouduttu irtisanomaan tuta-syillä. Työntekijän
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on kuitenkin oltava työssä 6.6.2021 asti. Vapaaehtoinen irtisanoutuminen on
ilmoitettava 22.3.2021 mennessä. Henkilön itse irtisanoutuessa kohdan 7
työnantajavelvoitteet eivät astu voimaan (pois lukien pakottavat säännökset).
12. Kirkkoneuvosto päättää irtisanottavat henkilöt kokouksessaan 23.3.2021.
Sanni Pesonen esitti, että kohdassa (4) sanamuoto muutetaan muotoon ”neljä
työsuhdetta tai virkaa”, ja kohta c. poistetaan. Aimo Salo kannatti Pesosen
ehdotusta. Talousjohtajan esityksen puolesta äänestivat Uusimies, Sarkala,
Perttula, Kirvesoja ja Jarva. Pesosen esityksen puolesta äänestivät Salo ja
Pesonen. Tiilikainen äänesti tyhjää. Päätettiin äänin 5-2 esityksen mukaisesti.

Liitteet
-

Työnantajan tavoitteet
yhteistoimintamenettelyn tarkastamaton pöytäkirja 8.3.2021, joka on
neuvottelujen päätösasiakirja. Pöytäkirjaan lisätään tarkistettu pöytäkirja
Kerhotoiminnan talousavio 2021 ja alustava tilinpäätös 2020
Suunnitelma toiminnasta syksyllä 2021 (power point)
Suunnitelma henkilöresursseittain toiminnasta syksyllä 2021

Päätös

Päätettiin esityksen kohta 4 esityksen mukaisesti äänin 5-2; muut kohdat
päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

osittainen valituskielto KL 6 72 §, muilta osin oikaisuvaatimus
Tiedoksi: yhteistyötoimikunta; varhaiskasvatuksen työntekijät
Tiedoksi: kirkon työmarkkinalaitos
Tiedoksi: TE-toimiston muutosturva
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§ 56

Palautetta Ruutanan seurakuntakodin Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Diaarinumero

DKAN/17/03.02.01/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunta on 15.12.2020 päättänyt
aloittaa Ruutanan seurakuntakodin kiinteistöä koskevan kaavamuutoksen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman myötä seurakunnalle on tullut kaksi
palautetta: Iskelän omakotiyhdistykseltä ja Harri Mäkiseltä (et al.).
Palautetta sisältyy myös Ruutanan vuokratonttien lunastuksesta tehtyihin
oikaisuvaatimuksiin.
Palautteet on ohjattu arkkitehti Helena Väisäselle.

LAVA

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

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

palautteet: Iskelän Omakotiyhdistys ja Harri Mäkinen (et al.).

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 57

Oikaisuvaatimukset kirkkoneuvoston päätökseen Ruutanan vuokratonttien
lunastushinnasta

Diaarinumero

DKAN/13/02.05.00/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvosto päätti 12.1.2021 / 14 § Ruutanan vuokratonttien
lunastushinnat. Vuokrasopimuksen mukaan tontin vuokraaja voi 10 vuoden
vuokra-ajan jälkeen ostaa tontin käyvällä hinnalla. Vuonna 2021
ostomahdollisuus koskee tontteja, jotka on vuokrattu vuonna 2011.
Kirkkoneuvosto päätti tuolloin:
- tonttikohtaiset lunastushinnat
- lunastaminen on mahdollista kerran vuodessa.
- päätetty hinta on voimassa vuoden 2021 lunastuksiin.
- vuonna 2021 lunastushalukkuudesta on ilmoitettava maaliskuun loppuun
mennessä.
- Tontin omistajalle ilmoitetaan lunastusmahdollisuudesta kirjeitse.
Talousjohtaja ilmoitti päätöksestä Tonttien vuokraajille henkilökohtaisella
kirjeellä, jossa päätöksen sisältö selostettiin. Samalla annettiin tiedoksi
tonttien lunastushinnat. (Liite)
Oikaisuvaatimusten käsittely
Päätökseen 12.1.2021 on kirjattu valituskielto. Tämä johtuu siitä, että
päätöksen tonttien myymisestä vuokraajalle tekee kirkkovaltuusto.
Kirkkovaltuuston päätös on tehtävä kirkkolain 9: 3 § mukaisella
määräenemmistöllä ja se on kirkkolain 14: 4 § mukaisesti alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuuston päätöksestä annetaan
valitusosoitus kirkkohallitukseen kirkkolain 24: 4 § mukaisesti. Alistetusta
päätöksestä tehty valitus käsitellään päätöksen vahvistamisen yhteydessä
kirkkolain 24: 2 § mukaisesti. Kirkkolain 2: 3 § 2 mom mukaan
kirkkoneuvoston päätöksestä, joka alistetaan, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta.
Kirkkoneuvoston päätös tonttien lunastushinnasta herätti lukuisia kysymyksiä
mahdollisuudesta saada päätökseen oikaisumahdollisuus. Tämän jälkeen
talousjohtaja ja kirkkoherra päättivät ilmoittaa tonttien vuokraajille, että mikäli
he haluavat hakea päätökseen oikaisua, kirkkoneuvosto käsittelee asian.
Tämä on ymmärrettävä ylimääräisenä mahdollisuutena ilmoittaa päätökseen
tyytymättömyys. Tästä talousjohtaja kirjoitti toisen kirjeen tonttien vuokraajille
(Liite). Samalla ilmoitettiin, että oikaisun käsittelyyn ei enää voi hakea suoraan
muutosta. Muutoksenhaku on mahdollista vasta kirkkovaltuuston käsittelyn
jälkeen alistusvalituksena kirkkohallitukselle.
Ilmoituksen myötä seurakunta on vastaanottanut liitteenä olevat viisi
oikaisuvaatimusta.
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Oikaisuvaatimukset
Seurakunta on vastaanottanut seuraavat oikaisuvaatimukset
saapumisjärjestyksessä
Oikaisuvaatimus nro 1. (Liite)
Allekirjoittajina Sami Nieminen, Kalle Ruoko, Markus Räty, Osmo
Setälä ja Matias Seini (asiamies).
Oikaisuvaatimus nro 2. (Liite)
Allekirjoittajina Sami Nieminen, Kalle Ruoko, Markus Räty, Osmo
Setälä ja Matias Seini (asiamies).
Oikaisuvaatimus nro 3 (täydennetty 15.2.2021) (Liite)
Allekirjoittajina Kati Toivonen, Teemu Tieaho, Juha Honkamäki, Laura
Honkamäki, Hannu Harju, Annika Savola, Ismo Strander, Mika Viikari,
Iida Virolainen, Anne Jokinen, Terttu Jokinen, Janne Koponen, Sari
Koponen, Antti Rautio, Reetta Kaitasuo, Toni Kaitasuo, Petri
Hautamäki, Annukka Rajalahti, Jani Back, Marisa Kainulainen, Tuuli
Löfgren, Mikko Hallila, Anni Hallila, Tero Kuivanen, Hanna Kuivanen,
Timo Honkola, Minna Honkola, Sami Nieminen, Eija Nieminen,
Matias Seini, Markku Niemi, Riitta Niemi, Markus Räty, Anna Räty,
Kalle Ruoko (asiamies), Salla Ruoko, Tuomas Peltonen, Mikko
Lehtonen, Hanna Airevuo, Antti Mertsola, Emilia Mertsola, Osmo
Setälä, Heidi Setälä, Tuomas Kanniainen, Taru Kanniainen, Harri
Rautionaho, Paula Rautionaho ja Sanna Mäkinen.
Oikaisuvaatimus nro 4. (Liite)
Allekirjoittajina Mari Paananen ja Timo Paananen.
Oikaisuvaatimus nro 5. (Liite)
Allekirjoittajana Antti Seppänen
Lisäksi seurakunta otti vastaan kuudennen oikaisuvaatimuksen. Sen laatija on
myöhemmin pyytänyt peruuttamaan ja poistamaan oikaisuvaatimuksen.
Asianosaisuus
Kirkkoneuvoston päätös 12.1.2021 / 14 § koskee sellaisten tonttien
lunastushintoja, jotka on vuokrattu 2011. Päätöksen mukaan vuoden 2022
lunastushinnoista tehdään erillinen päätös. Oikaisuvaatimusten
allekirjoittajissa on henkilöitä, joiden tonttien lunastaminen on mahdollista
vuonna 2012.
Asianosaisia ovat 16 tontin vuokraajat, joiden vuokra-aika on alkanut 2011 ja
tonttien lunastusoikeus täyttyy vuonna 2021 (hallintolain 11 §). Heitä
muutosta hakevista ovat:
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Markku Niemi ja Riitta Niemi, Antti Seppänen, Heidi Setälä ja Osmo Setälä,
Hanna Airevuo ja Mikko Lehtonen, Salla Ruoko ja Kalle Ruoko, Matias Seini,
Eija Nieminen ja Sami Nieminen, Minna Honkola ja Timo Honkola, Emilia
Mertsola ja Antti Mertsola, Tuomas Peltonen, Anna Räty ja Markus Räty,
Sanna Mäkinen, Paula Rautionaho ja Harri Rautionaho.
Oikaisuvaatimusten käsittely yhdessä
Oikaisuvaatimukset käsitellään yhdessä ja samalla kertaa

Vaatimukset
Oikaisuvaatimus 1:
1. ”Kirkkoneuvoston kokouksen palvelukeskuksen Kangasalan
kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja laitetaan nähtäville uudelleen
liitteineen.
Keskeiset perustelut:
- Pöytäkirjassa oli eri osoite kuin missä pöytäkirja oli
- Tiedoksianto on annettu 27.1.2021. Pöytäkirjan nähtävilläpito päättyy
29.1.2021.
- Pöytäkirjan liitteitä ei ole verkossa
- Talousjohtaja ei antanut liitteitä
- Salassapitosäännökset on yksilöitävä
Oikaisuvaatimus 2:
2. ” Vuokratonttien hinnat on käsiteltävä uudelleen.”
Keskeiset perustelut
- Pöytäkirjassa ei ollut perusteluja päätökselle
- Korkea vuokrataso. Näkemys vuokrahinnan hyvittämisestä
lunastushinnassa
- Vaihteluväli korottaa osalla tonteista hintaa yli kiinnitystason
- Kunnallistekniikkamaksu tulisi hyvittää
- Lähiseudun kaavoitus vaikuttaa hintatasoon
- Hinta-arvio ei ole kattava
- Lunastushinnassa tulisi ottaa huomioon, että tontilla on jo rakennus
Oikaisuvaatimus 3:
3. ”Vuokratonttien hinnat on käsiteltävä uudelleen Kangasalan
seurakunnan kirkkoneuvostossa, ottaen huomioon vuokralaisten esiin
tuomat seikat. Tärkeimpinä seikkoina todellinen markkinahinta, jo
maksettu kunnallistekniikkamaksu, seurakunnan ajama kaavamuutos,
sekä seurakunnan rooli yhteisöllisenä toimijana.”
”Tonttien lunastushinnaksi esitämme vuonna 2021 tehtävien
lunastusten osalta 25 €/neliö siten, että käypä hinta on 30 €/neliö ja
ylisuurista tontin vuokrista hyvitettäisiin 5 €/neliö. Käypää hintaa
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perustelemme kohdassa 2. ja hyvitystä kohdassa 3. Vuonna 2022
tehtävien lunastusten osalta neliöhinta olisi sama. Siitä eteenpäin
lunastushinta tarkistettaisiin vuosittain.”
”Haluamme tuoda myös esille kantamme liittyen seurakuntakodin
tontin alueen kaavoitukseen. Tätä on käsitelty kohdassa 4. ja liitteessä
2.”
Keskeiset perustelut
- Seurakunta on voittoa tavoittelematon yhteisö. Toiminta ei saa
perustua maksimaaliseen hyötyyn.
- Markkinahinta-arvio perustuu pyyntöhintoihin, ei kauppahintohin
- Kaupungin tonttien huutokauppahinta.
- Markkinahinta-arviossa ei ole otettu huomioon
kunnallistekniikkamaksua
- Vertailu Tampereen Russon alueen hintatasoon
- Seurakuntatalon kaavoittaminen laskee alueen arvoa
Oikaisuvaatimus 4:
4. ”Vuokratonttien hinnat on käsiteltävä uudelleen, ottaen huomioon
vuokralaisten esiin tuomat seikat. Tärkeimpinä seikkoina todellinen
markkinahinta ja jo maksettu kunnallistekniikkamaksu.”
”Tonttien lunastushinnaksi esitämme vuonna 2021 tehtävien
lunastusten osalta 25€/m2 siten, että käypä hinta on 30€/m2 ja
ylisuurista tontin vuokrista hyvitettäisiin 5€/m2. Käypää hintaa
perustelemme kohdassa 1. ja hyvitystä kohdassa 2. Vuonna 2022
tehtävien lunastusten osalta neliöhinta olisi sama (25€/m2). Siitä
eteenpäin lunastushinta tarkistettaisiin vuosittain.”
Keskeiset perustelut: Olennaisesti samat kuin oikaisuvaatimuksessa 3.
Oikaisuvaatimus 5:
5. ”Vuokratonttien hinnat on käsiteltävä uudelleen, ottaen huomioon
vuokralaisten esiin tuomat seikat. Tärkeimpinä seikkoina todellinen
markkinahinta, jo maksettu kunnallistekniikkamaksu, seurakunnan
ajama kaavamuutos, sekä seurakunnan rooli yhteisöllisenä toimijana.”
”Tonttien lunastushinnaksi esitämme vuonna 2021 tehtävien
lunastusten osalta 25 €/m2 siten, että käypä hinta on 30 €/m2 ja
ylisuurista tontin vuokrista hyvitettäisiin 5 €/m2. Käypää hintaa
perustelemme kohdassa 2. ja hyvitystä kohdassa 3. Vuonna 2022
tehtävien lunastusten osalta neliöhinta olisi sama sisältäen kuitenkin
elinkustannusindeksin mukainen korotuksen.”
”Haluamme tuoda myös esille kantamme liittyen seurakuntakodin
tontin alueen kaavoitukseen. Tätä on käsitelty kohdassa 4. ja liitteessä
2.”
Keskeiset perustelut: Olennaisesti samat kuin oikaisuvaatimuksessa 3.
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Oikaisuvaatimusten käsittely

a. Pöytäkirjan asettaminen uudelleen nähtäville
Esityslistassa ja pöytäkirjassa nähtävilläpitopaikkana oli seurakunnan
silloinen kirkkoherranvirasto osoitteessa Myllystenpohjantie 2.
Kokousviikolla seurakuntatoimisto muutti uusiin tiloihin osoitteessa
Kuohunharjuntie 22.
Pöytäkirja oli nähtävillä uusissa tiloissa. Myllystenpohjantien tiloissa oli
tieto uusista tiloista. Seurakunta oli tiedottanut muutosta Kangasalan
sanomissa ja kotisivuilla. Pöytäkirja oli nähtävissä seurakunnan
kotisivuilla. Virallisesti osoite muuttui helmikuun alussa 2021. Pöytäkirja oli
nähtävillä, sen sijainti oli tiedotettu ja opastettu.
Seurakunta ei julkaise liitteitä verkossa. Liitteet saa pyytämällä, mikäli ne
ovat julkisia.
Ruutanan seurakuntakodin kaavan luonnostelmia ei ole pyydettäessä
annettu. Ne eivät ole julkisuuslain mukaisia viranomaisen asiakirjoja, vaan
julkisuuslain 5 § 3 mom 2-kohdan mukaisia luonnoksia. Aineistolle ei ole
tehty hallinnollisia käsittelytoimia missään viranomaisessa. Tämä on
kerrottu kaikille luonnoksia pyytäville. Salassapitomerkintä on vain
viranomaisen asiakirjalla. Lisäksi, seurakunnalla aineisto on maankäyttöja rakennuslain 62 § mukaisena asianosaisena eli osallisena.
Asianosaistietoa ei ole lupa luovuttaa eteenpäin. Seurakunnalla ei ole
lupa antaa julkiseksi kaava-aineistoa, jonka julkaiseminen kuuluu
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan Kangasalan kaupungille.
Julkistaminen määritellään Kangasalan kaupungin hallintosäännön 28
§:ssä elinympäristölautakunnan tehtäväksi. Osallisuus kaava-aineistoon
määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisessa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa, joka on kaupungin johtama prosessi.
Ruutanan tonttien lunastushintojen liiteaineisto on salassapidettävää.
Markkinahinta-arviot ovat julkisuuslain 24 § 1 mom 17-kohdan mukainen
julkinen liikesalaisuus.
Liitteet on pyydettäessä annettu Ruutanan vuokratonttien vuokraajille
asianosaistietona. Tällöin ne on merkitty salassapitomerkinnällä. Liitteitten
salassapitomerkintä ei ole estänyt asianosaisia saamasta niitä
nähtäväkseen.
Kirkkoneuvoston tekemän päätökseen on kirjattu valituskielto. Tämä
johtuu siitä, että lunastushinnan määrittely on kiinteistön luovutukseen
liittyvän hallintopäätöksen osalta valmistelua. Päätöksen tekee
kirkkovaltuusto, jolloin päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätökseen annetaan tällöin ns. alistusvalitusosoitus.
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Mahdollisen valituksen käsittelee kirkkohallitus samassa yhteydessä kuin
se käsittelee tontinmyyntipäätöksen vahvistamisen.
Valituskiellon vuoksi pöytäkirjan julkisesta nähtävilläpidosta ei alkanut
kulumaan muutoksenhakuaikaa, koska muutoksenhakuoikeutta ei ollut.
Päätöksen mukaan asianosaisille tiedotetaan asiasta henkilökohtaisella
kirjeellä. Talousjohtaja lähetti kirjeen 22.1.2021. Olennaista oli lähettää
kirje niin ajoissa, että asianosaiset pystyvät vastaamaan maaliskuun
loppuun mennessä siihen, ovatko he halukkaita lunastamaan tonttinsa.
Myöhemmin kirkkoherra päätti kirkkoneuvoston puheenjohtajana, että
mikäli tonttien vuokraajat haluavat hakea päätökseen muutosta,
oikaisuvaatimukset käsitellään ylimääräisenä mahdollisuutena ilmaista
tyytymättömyys päätökseen. Tätä koskeva kirje lähetettiin 28.1.2021.
Kirjeessä on selostettu, että mahdollisuus ilmoittaa tyytymättömyys
päättyy 12.2.2021.
Pöytäkirjaan merkitty julkinen nähtävilläpitoaika ei siten ole vienyt
oikaisuvaatimuksen tekemiseen vaadittavaa määräaikaa.
Pöytäkirjaa ei ole tarpeen julkaista uudelleen. Julkistamisessa ei ole
tapahtunut virhettä, joka vaikuttaa seurakuntalaisten tai asianosaisten
oikeuksiin. Asianosaiset ovat saaneet tarpeellisen tiedon
henkilökohtaisella kirjeellä ja he ovat pyydettäessä saaneet
salassapidettävän aineiston. Muutoksenhakumahdollisuus ei ole estynyt.
Päinvastoin, asianosaisille on annettu ylimääräinen ja lakiin perustumaton
mahdollisuus ilmaista tyytymättömyytensä päätökseen.
b. Vuokratonttien lunastushinta
Lunastushinnan perusteet
Lunastushinnan perusteet on kerrottu talousjohtajan kirjeellä, joka on
lähetetty 22.1.2021. Sen mukaan lunastushinta on markkinahintaarvioitten perusteella kiinnitetty 50.000 euroon. Tämän jälkeen
kirkkoneuvosto on päättänyt 10.000 euron vaihteluvälin. Vaihteluvälin on
katsottu oikeudenmukaisesti kuvaavan eri tonttien arvon vaihtelua.
Tonttien arvon eron objektiivisena mittarina katsotaan olevan
alkuperäinen vuokra ja niiden suhteellinen vaihtelu. Vaihteluväli huomioon
ottaen lunastushinta on määritelty alkuperäisten vuokrien mukaisissa
suhteissa välille 45.000 – 55.000 euroa.
Markkinahinta-arviot
Vuokrasopimuksessa ostohinnaksi määritellään ”käypä hinta”.
Markkinahinta-arviot perustuvat välittäjien kautta tehtyihin kauppoihin
Ruutanassa. Välittäjien kautta tehdyt kaupat kuvaavat parhaiten sitä, mitä
vuokrasopimuksessa kuvataan käypänä hintana. Käypä hinta on
todennäköinen luovutushinta, joka kaupan kohteesta vapailla markkinoilla
saataisiin toisistaan riippumattomien tahojen välisessä kaupassa.
Välittäjän kautta kohtaavat parhaiten toisistaan riippumaton ostaja ja
myyjä.
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Markkinahinta-arviossa ei ole otettu mukaan ns.
kunnallistekniikkamaksua. Arvio koskee sellaista tonttia, jolla ei vielä ole
kunnallistekniikkaa. Kunnallistekniikka tulisi maksettavaksi tontin hinnan
jälkeen.
Oikaisuvaatimuksissa esitetty perustelu, että markkinahinta-arviosta tulisi
vielä vähentää maksettu kunnallistekniikkamaksu, ei perustu
markkinahinta-arvion laadintaan.

Markkinahinta-arvio ei perustu tonttien pyyntöhintoihin, vaikka niitä on
lisätietona esitetty. Markkinahinta-arvio perustuu tehtyihin kauppoihin.
Ruutanan alueella tehdyistä kaupoista on 29.1.2021 päivätty liite (Liite).
Liite osoittaa markkinahinta-arvion oikeellisuuden.
Oikaisuvaatimuksissa viitataan kolmeen lähiajan kauppaan ja niiden
hintatasoon. Yhdellä tontilla on vanhoja rakennuksia, vaikka kiinteistö on
myyty tonttina. Lisäksi tontin alueelle on kaavassa suunniteltu liittymä
rakennettavan Vatialantien ja nykyisen Ruutanan tien risteyskohdaksi.
Kahdessa muussa on kyse kaupungin vuokratonttihuutokaupasta, joita oli
myyty vuosia ennen asettamista huutokauppaan.
Lunastushinnan hyvittäminen
Vuokrasopimuksen mukaan vuokraaja maksaa kunnallistekniikkamaksun.
Vuokrasopimuksen mukaan vuokraaja voi ostaa tontin 10 vuoden
vuokraamisen jälkeen. Hintana on lunastusajan käypä hinta.
Maanvuokralain 3 § mukaan ”Kirjallisesti tehtävään vuokrasopimukseen
on otettava kaikki sopimusehdot. Ehto, jota ei ole sopimukseen otettu, on
mitätön.”
Vuokrasopimuksessa ei ole sovittu, että ostohintaa hyvitettäisiin jollakin
muulla hinnalla tai arvolla, esimerkiksi maksetulla vuokralla tai
kunnallistekniikkamaksulla.
Lunastusoikeus on vuokraajalle annettu etu ja oikeus, jolla voi katsoa
olevan oman arvonsa.
Seurakunnan julkisoikeudellinen asema
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on hallintomuodoltaan
julkisoikeudellinen yhteisö. Tämä tarkoittaa, että kirkon hallinnosta
säädetään kirkkolaissa ja kirkolliskokouksen päättämissä säädöksissä.
Kirkkoon sovelletaan mm. julkisuuslakia ja hallintolakia, ja kirkon
hallinnollisiin päätöksiin haetaan muutosta hallintotuomioistuimissa.
Seurakunta kerää pääosan varoistaan kirkollisverona, jota maksavat
kirkon jäsenet.
Kirkkolain 15 luvun 1 § mukaan
”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan
niiden tehtävien toteuttamiseen.”
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Kaavoituksen suhteen seurakunta ei ole julkinen toimija. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan kaavoituksesta huolehtii kunta. Kangasalan
kaupungilla on ns. kaavoitusmonopoli. Kaavoituksessa seurakunta on
samanlainen toimija suhteessa kaupunkiin kuin mikä tahansa yksityinen
toimija.
Seurakunnalla ei ole maapolitiikkaa. Sen sijaan kunnalla on maankäyttöja rakennuslaissa 5a § ja 20 § säädetty maapolitiikka. Sen perusteella
kunta voi tehdä maanhankinnassa ja luovutuksessa poliittisia ja
yhdyskuntarakennetta palvelevia päätöksiä.
Seurakunta on velvollinen hoitamaan kaavoitukseen ja maa-omaisuuteen
liittyvät asiat yksityisen toimijan tavoin. Tämän vuoksi seurakunta maksaa
kaavoittamisesta tavanomaisen korvauksen (MRL 59 §). Ruutanan
vuokratonttien asemakaavamuutos on ollut säädöksen mukainen
”yksityisen edun” mukainen muutos. Siitä seurakunta on maksanut
Kangasalan kaupungin hinnoittelun mukaisen korvauksen. Seurakunta on
mm. luovuttanut kaavoitetulta alueelta yli 5.000 m2 maata ja 13 tonttia
korvauksena kaavan laatimisesta.
Seurakunnalle tonttien vuokraaminen on yksityisoikeudellista,
markkinaehtoista toimintaa, johon ei liity avustustoimintaa tai
avustustarkoitusta.
Tonttien vuokraoikeudella on jo käyty vuokrasopimuksen mukaista,
markkinaehtoista kauppaa. Yhdenvertaisuuden periaatteen vuoksi
seurakunta ei voi poiketa markkinaehtoisesta toimintatavasta, joka
perustuu vuokrasopimukseen.
Tontin myyminen alle käyvän hinnan antaisi ostajalle perusteetonta etua,
koska ostaja voisi myydä sen jälkeen kiinteistön hinnalla, jossa on
mukana tontin arvioitu käypä arvo.
Yhteiskuntavastuun näkökulmasta seurakunta on pitänyt hyvänä sitä, että
vuokratontti on tuonut vuokraajille mahdollisuuden, jossa omakotitalon voi
rakentaa aloituskustannuksiltaan omistustonttia huokeammin.
Seurakuntatalon kaavahanke
Seurakuntatalon kaavahanke on aivan alkuvaiheessa. Kangasalan
kaupunki on avannut sitä varten osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Seurakunta etsii kaupallisesti kannattavaa ratkaisua, joka on vielä avoin.
Yksityisoikeudellisen sopimuksen luonne
Tontinvuokrasopimus on luonteeltaan yksityisoikeudellinen sopimus.
Sopimuksessa on sovittu kaikki sovellettavat periaatteet: vuokra, maksut,
lunastusoikeus ja hinnan muodostumisperiaate.
Seurakunnan tarkoituksena ja tavoitteena on sopimuksen noudattaminen.
Johtopäätökset
Kirkkoneuvosto katsoo että
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1. Tiedoksianto päätöksestä on tapahtunut oikein. Asianosaisten oikeutta
tiedonsaantiin ei ole loukattu eikä estetty. Asianosaiset ovat saaneet
asianosaistiedoksiantona ja pyytäessä päätöksen julkiset ja salaisiksi
merkityt tiedot.
2. Vuokrasopimuksen mukaan lunastushinta on lunastusajankohdan
käypä hinta. Käypään hintaan ei ole sovittu eriä tai hyvityksiä, jotka
alentavat käypää hintaa.
3. Saatu markkinahinta-arvio on perusteiltaan oikea ja kuvaa alueen
tonttien käypää hintaa.
Tontin uusi hinta
Markkinahinta-arvioon sisältyy 5 % osumatarkkuus. Seurakunta on valmis
antamaan tarjouksen, joka on -5 % kokouksessa 12.1.2021 päätetystä
tonttikohtaisesta lunastushinnasta.
Oikaisuvaatimusten käsittelyn vuoksi vastausaikaa lunastusmenettelyyn
osallistumisesta on syytä jatkaa jonkin verran.
LAVA

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

Esitys

Esitys annetaan kokouksessa

Käsittely

Esittelijä antoi kokouksessa esittelyn täydennyksen ja seuraavan esityksen
1. Pöytäkirjaa ei aseteta uudelleen nähtäville.
2. Kirkkoneuvoston päätöksen 21.1.2021 / 14 § perusteluja ei muuteta.
3. Päätetään, että 12.1.2021 / 14 § päätettyyn tonttikohtaiseen
lunastushintaan annetaan -5 % alennus. (Liite)
4. Oikaisuvaatimusten käsittelyn vuoksi 12.1.2021 päätettyä vastausaikaa
lunastusmenettelyyn jatketaan perjantaihin 9.4.2021 asti.
5. Kirkkoneuvoston 12.1.2021 / 14 § päätöstä ei muilta osin muuteta.

Liitteet
-

Oikaisuvaatimuksia 5 kpl
talousjohtajan kirje 1
talousjohtajan kirje 2
Luettelo maakaupoista, 29.1.2021
Uusi lunastushintataulukko

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja; tiedoksi oikaisuvaatimuksen tekijöille

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 58

Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston käsittelyyn Ruutanan seurakuntakodin
kaavoittamisesta

Diaarinumero

DKAN/17/03.02.01/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 12.1.2021 / 12 § luonnostelmia
Ruutanan seurakuntakodin kaavasta. Kirkkoneuvosto päätti tuolloin, että
- Otetaan yhteyttä kaupallisiin rakennuttajiin sen selvittämiseksi, millaisen
rakennuskannan suunnittelu alueelle on kaupallisesti kannattavaa ja
mahdollista;
- suunnittelua jatketaan vaihtoehdolla, että seurakuntatalo puretaan;
- kaupungin puistoaluetta ei oteta mukaan suunnitteluun.
Oikaisuvaatimus
Seurakunnalle on saapunut päätökseen liittyen oikaisuvaatimus. (Liite)
Allekirjoittajina Sami Nieminen, Kalle Ruoko, Markus Räty,
Osmo Setälä ja Matias Seini (asiamies).
Vaatimukset:
1. ”Pöytäkirjan liitteenä olevat luonnokset pitää saada julkisesti nähtäville,
jotta Kangasalan seurankunnan, kaavoitusprosessin toimeksiantajan ja
vastuutahon, tavoite saadaan selville.”
2. ”Pöytäkirjaan tulee selvästi kirkastaa perusteet siitä, miksi näihin
tavoitteisiin on päädytty ja mitä niiden on arvioitu tarkoittavan tontin
ympärillä oleville naapureille ja seurakunnan vuokramiehille.”
3. ”Pöytäkirjaan on kirjattava taloudellisen hyödyn tavoite
kaavoitusprosessista tontin arvon suhteen.”
4. ”Pöytäkirjaan kirjattava vertailu paljonko seurakunnan tavoitteleman
hyödyn määrä on lisää siihen summaan, jonka alue on vuokramiesten
kustantamana jo kerryttänyt kassaa.”
5. ”Pöytäkirjaan on kirjattava perusteet siitä, miksi kaavaprosessia viedään
salassa eteenpäin ja vuokramiehiä pidetään pimennossa asian suhteen.
Onko tavoite niin härski ja ristiriitainen, että sitä ei avoimesti kehdata
käsitellä?”
6. ”Pöytäkirjaan on kirjattava miksi tässäkin (tonttien lunastushinnan ja
vuosivuokran lisäksi) suhteessa pyritään maksimaaliseen rahastukseen
vuokramiehistä välittämättä. Kirkkoneuvoston tulee määritellä missä
menee ahneuden kohtuullinen raja.”
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7. ”Vireille laitettu kaavoitusprosessi on vedettävä pois ja aloitettava luvatusti
uudelleen, siten että toimeksiannossa huomioidaan alueen vuokramiesten
ja naapureiden näkemys. ”
8. ”On selvitettävä miksi kaavoitusprosessi on laitettu vireille 18.1.21, ennen
kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan valitusajan päättymistä.”
Esitetyt perusteet ovat luettavissa oikaisuvaatimuksesta.
Käsittelyhuomio
Vaatimus, että Ruutanan seurakuntakodin kaavoitusta koskeva
kirkkoneuvoston pöytäkirja on asetettava uudelleen nähtäville, käsitellään
tässä samassa kirkkoneuvoston kokouksessa asiassa, jossa käsitellään
oikaisuvaatimuksia Ruutanan vuokratonttien lunastushinnasta.
Vaatimusten käsittely
Kirkkoneuvoston päätökseen 12.1.2021 / 12 § on kirjattu valituskielto.
Vallituskielto johtuu siitä, että kyseisessä käsittelyssä ei tehdä
hallintopäätöstä. Päätös on luonteeltaan asian valmistelua.
Oikaisuvaatimuksen tekemisestä säätää kirkkolain 24 luvun 3 §.
Päätöksen valituskelpoisuudesta säätää kirkkolain 24 luvun 5 §. Sen mukaan
Oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kirkollisvalitusta.
Vastaavalla tavalla muutoksenhakukelpoisuudesta säädetään laissa
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Sen 2 luvun 6 § mukaan
Hallintopäätöksen valituskelpoisuus
Valittamalla saa hakea muutosta päätökseen, jolla
viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen
tutkimatta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta päätökseen, joka koskee
vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei
myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen
määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista.
Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, koska kirkkoneuvoston päätös ei ole
muutoksenhakukelpoinen. Kirkkoneuvostossa asiaa on käsitelty valmisteluna.
Kirkkoneuvosto ei ole tehnyt hallintoasian ratkaisutointa.
LAVA

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

Esitys

Esitys annetaan kokouksessa
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Käsittely

Esittelijä antoi kokouksessa esittelyn täydennyksen ja teki seuraavan
esityksen:
Kirkkoneuvosto jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska kirkkoneuvoston
päätös 12.1.2021 / 12 § on pelkästään asian valmistelua eikä ole
muutoksenhakukelpoinen.

Liitteet

oikaisuvaatimus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja; tiedoksi: Matias Seini (asiamies)

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 59

Ruutanan vuokratonttien kauppakirjaluonnos

Diaarinumero

DKAN/13/02.05.00/2020

KN 12.1.2021
KN 9.3.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 12.1.2021 Ruutanan
vuokratonttien lunastusmahdollisuuden.
Kirkkoneuvosto käsittelee tässä kokouksessa oikaisuvaatimukset, jotka
liittyvät lunastuspäätökseen.
Liitteenä on kauppakirjan luonnos Ruutanan vuokratonttien lunastamista
varten. Luonnosta käytetään, kun vuokraaja ilmoittaa haluavansa lunastaa
vuokratontin. Luonnoksessa on otettu huomioon sekä perinteinen että
sähköinen kaupantekotapa.
Lunastusilmoituksen jälkeen kauppakirjaan täydennetään puuttuvat tiedot.
Lisäksi kauppakirja personoidaan kaupantekotavan ja tontin mukaan.
Yhdenvertaisuuden vuoksi kauppakirjaluonnoksen on syytä olla
mahdollisimman samankaltainen kaikille.
Suunnitelmana on käsitellä varsinaiset, yksityiskohtaiset kauppakirjan
luonnokset kirkkoneuvoston kokouksessa huhtikuussa, jolloin tehdään esitys
tontin myymisestä kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

LAVA

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

Esitys

Hyväksytään liitteenä oleva kauppakirjan luonnos.

Liitteet

kauppakirjaluonnos

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

4/2021

39

09.03.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 60

Virkavapaus: Repo

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Pastori Heikki Repo on anonut palkatonta virkavapautta ajalle 1.7.202130.6.2022. Syynä virkavapauteen on väitöskirjan tekeminen.
Virkavapauden myöntää Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.
Kirkkoneuvoston tulee ilmoittaa tuomiokapitulille, puoltaako se virkavapauden
myöntämistä.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Repo on toiminut varhaiskasvatuksen ja
perhetyön pappina. Kyseinen tehtävä tulee virkavapauden aikana sisällyttää
muiden pappien työnkuvaan.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 9.3.2021.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää:
1) Puoltaa Heikki Revon palkatonta virkavapautta ajalla 1.7.2021 - 30.6.2022,
2) Päättää palkata Revon virkavapauden ajaksi määräaikaisen vs.
seurakuntapastorin. Kirkkoherralle annetaan oikeus pyytää sijaiselle
virkamääräystä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta.

Liitteet

Heikki Revon virkavapausanomus.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkoherra

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 61

Palkkapäätös: Viitala

Diaarinumero

DKAN/26/01.02.01/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoherra on viranhaltijapäätöksellä 4/2021 antanut työnjohdollisen
määräyksen, jolla Kuhmalahden kappeliseurakunnan kappalainen Markku
Viitala hoitaa papiston lähiesimiehen tehtäviä 1,3.2021 lähtien toistaiseksi.
Kappalaisen peruspalkka on vaativuusryhmä 602. Seurakunnan
palkkausjärjestelmässä palkkaryhmittelyn väli jaetaan neljään osaan, joita
kuvataan kirjaimilla A, B ja C. Vaativuusryhmä 602 B on palkka, joka on
määritelty vaativuusryhmien 602 ja 603 puoliväliin.
Kuhmalahden kappalaisen palkka on tällä hetkellä 602 C. Se sisältää
peruspalkan lisät, ns. erityiset perusteet Kuhmalahden kappeliseurakunnan
aluetyön ja koko seurakunnan jumalanpalveluselämän vastuusta.
Papiston lähiesimiestyön vastuun johdosta Viitalalle esitetään myönnettäväksi
¼ vaativuusryhmän suuruinen erityinen lisä. Tämän jälkeen hänen
peruspalkkansa palkkansa on määritelty vaativuusryhmäksi 602 D, joka
vastaa vaativuusryhmän 603 alarajaa.

LAVA

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

Esitys

1. Päätetään, että Markku Viitalan peruspalkka on 1.3.2021 lähtien
vaativuusryhmä 602 D, eli vaativuusryhmän 603 alarajan suuruinen.
2. Päätös on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vain niin kauan kuin tehtävään
sisältyy yksittäisten erityisten lisien mukaiset osa-alueet.

Liitteet

--

Käsittely

Markku Viitala ei osallistunut asian käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

palkanlaskija

Muutoksenhaku

osittainen valituskielto: KL 6:72 §; muutoin oikaisuvaatimus.

Pöytäkirja
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§ 62

Palkkapäätös: Lehtola

Diaarinumero

DKAN/26/01.02.01/2018

Valmistelija

Ohjausryhmä

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 17.12.2020
pastori Henri Lehtolan Kangasalan seurakunnan talousjohtajaksi. Lehtola
aloitti työnsä uudessa tehtävässä 1.1.2021.
Kirkon sopimusvaltuuskunta on sijoittanut Kangasalan seurakunnan
talousjohtajan vaativuusryhmään J40. Sopimusvaltuuskunnan tekemä
sijoittelu edellyttää seurakunnan maksavan viranhaltijalle vähintään
vaativuusryhmän alarajan mukaista palkkaa. Toisaalta seurakunnalla on
omalla päätöksellään mahdollisuus ”puhkaista” vaativuusryhmän yläraja
arvioidessaan työn vaativuuden sitä edellyttävän.
Kirkon ylimmän johdon palkat ovat ns. kokonaispalkkoja, joihin ei lisätä
esimerkiksi muille työntekijäryhmille työssäoloajan perusteella maksettavia
kokemuslisiä.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapsivaikutuksien arviointi on tehty
kirkkoneuvoston kokouksessa 9.3.2021.

Esitys

Euromääräinen esitys talousjohtaja Lehtolan palkasta annetaan kokouksessa.
Kirkkoneuvosto keskustelee ja tekee päätöksen asiasta.

Käsittely

Lehtola ei osallistunut asian käsittelyyn

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle

Toimeenpano

Henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

osittainen valituskielto, KL 6 72 §, muilta osin oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 63

Avustusanomus: Evakkopatsas

Diaarinumero

DKAN/80/02.00.01/2019

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Lahden kaupunkiin ollaan pystyttämässä Evakkopatsasta, joka kuvaa
yhteisesti Karjalan, Petsamon, Sallan, Kuusamon, Porkkalan ja Hangon
evakkoja. Evakkoperhettä esittävä patsas pystytetään historiallisesti tunnetun
Hennalan Upseerikerhon piha-alueelle, Komentajanpuistoon. Patsaan
paljastusjuhla on suunniteltu pidettäväksi 14.8.2021.
Patsaan pystyttäminen on Lahden Karjalaseura ry:n ja evakkotoimikunnan
yhteinen hanke.
Kangasalle on asettunut sotien jälkeen kohtuullisen suuri määrä Karjalasta, ja
erityisesti Kivennavalta, lähteneitä evakoita. Paikallinen Karjalaseura on
pitänyt ansiokkaasti esillä karjalaista kulttuuria ja elämäntapaa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Lahteen pystytettävä patsas kuvaa
kokonaista perhettä, myös perheen lasta. Näin tehdessään se kiinnittää
huomiota kaiken muun ohella myös evakkolasten kokemuksiin ja asemaan
sodan jälkeisinä vuosina. Lapsivaikutuksien arviointi on tehty
kirkkoneuvoston kokouksessa 9.3.2021.

Esitys

Kangasalan seurakunta myöntää patsashankkeeseen 500 euron avustuksen.

Liitteet

Avustusanomus ja kuvaus patsaasta.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkoherra

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja

4/2021

43

09.03.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 64

Sähköiset kokouskäytännöt

Diaarinumero

DKAN/67/00.01.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään antanut ennakkotietoa kirkkolain
muutoksesta, joka mahdollistaa sähköiset kokouskäytännöt. Muutoksen
jälkeen on mahdollista pitää sähköisiä kokouksia niin, että joko kaikki tai osa
jäsenistä on kokouksessa etäyhteydellä. Tämä koskee kirkkoneuvostoa,
kirkkovaltuustoa ja johtokuntia.
Yleiskirje liitteenä.
Laki ei ole vielä voimassa, mutta tulee piakkoin presidentin vahvistamisen
jälkeen.
Kirkkoneuvoston on erityisen tarpeellista keskustella
- yhtäläisen ääni- ja kuvayhteyden luonteesta
- suljetun lippuäänestyksen ja vaalin järjestämisestä
- kokousaineiston salassapidosta ja kokousjärjestelyn
luottamuksellisuudesta
- kirkkovaltuustossa yleisöetäyhteyden järjestämisestä
Myöhemmin muutos edellyttää kirkkoneuvoston ohjesäännön ja myös
kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittämistä. Sähköisiä kokouksia voidaan
kuitenkin pitää jo ennen niiden muuttamista.

LAVA

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

Esitys

1. Keskustellaan sähköisen kokouskäytännön periaatteista.
2. päätetään, että sähköinen kokouskäytäntö otetaan käyttöön seurakunnan
toimielimissä heti kun kirkkolain muutos tulee voimaan.

Liitteet

kirkkohallituksen yleiskirje 6/2021

Päätös

Päätettiin keskustelun jälkeen yksimielisesti kohta (2) seuraavassa
muodossa: päätetään, että sähköinen kokouskäytäntö otetaan käyttöön
seurakunnan toimielimissä heti kun kirkkolain muutos tulee voimaan ja
kokouksen järjestäminen on teknisesti mahdollista.

Toimeenpano

kirkkoherra ja talousjohtaja; tiedoksi johtokunnille ja kirkkovaltuuston jäsenille

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 65

Palvelun johtokunnan johtosäännön päivittäminen

Palvelun johtokunta 11.2.2021
Palvelun johtokunnan johtosäänto on hyväksytty vuonna 2014.
Johtosäännössä mainitaan edelleen Kahvila Seurahuone, joka on lakkautettu
jo vuonna 2019.
Päätös

Johtokunta keskusteli asiasta ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että
johtosääntö päivitettäisiin vastaamaan nykyistä tilannetta.

Toimeenpano

Kirkkoneuvosto

KN 9.3.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunnalla on kolme johtokuntaa
- kasvun johtokunta
- palvelun johtokunta
- yhteyden johtokunta
Johtokunnilla on kirkkovaltuuston 2014 hyväksymät johtosäännöt. Ne on
aikoinaan tehty rakenteeltaan lähes täysin samanlaiseksi.
Palvelun johtokunta esittää johtosääntönsä päivittämistä.
Yhtenäisyyden ja päivittämistarpeitten tarkistamisen vuoksi olisi eduksi, mikäli
kaikki johtosäännöt tarkastettaisiin. Silloin kaikkia voisi muuttaa, mikäli se
nähdään tarpeelliseksi.
Johtokunnan päätarkoitus on suunnitella ja kehittää seurakuntatyötä sekä
suunnata talousarviovaroja talousarvion avulla ja sen sisällä työmuotojen
välillä toimintavuoden aikana. Tästä syystä johtokunnan talousarvion
sitovuustasoksi on määritelty johtokunnan toimintakate. Palvelun
johtokunnalla on lisäksi avustusvaroihin liittyviä tehtäviä.
Talousarviovastuun näkökulmasta voi miettiä sitä, onko mahdollisuus
suunnata varoja talousarvion sisällä ohjattu riittävän vahvasti.

Esitys

Pyydetään johtokuntatyöstä vastaavia viranhaltijoita tarkastelemaan
johtosääntöjen ajanmukaisuutta yhdessä kirkkoherran kanssa, ja tekemään
tarvittaessa ehdotus niiden muuttamisesta kirkkoneuvostolle.

Liitteet

johtosäännöt

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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Toimeenpano

johtokuntien vastuuhenkilöille valmisteltavaksi

Muutoksenhaku

valituskielto

4/2021
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§ 66

Seurakuntatoimiston asiakaspalvelu

Diaarinumero

DKAN/15/00.01.02/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Tuomiokapituli on antanut torstaina 4.3.2021 uudet ohjeet seurakuntien
toimintaa varten korona-epidemian aikana. Valtionneuvosto on 1.3.2021
todennut Suomessa olevan poikkeusoloissa koronavirusepidemian vuoksi.
Tuomiokapituli toteaa ohjeessaan, että ”Tällä hetkellä on voimassa laajin
mahdollinen etätyösuositus. Myös seurakunnissa kaikki se työ, mikä on
mahdollista, tehdään etänä.”
Seurakuntatoimisto ottaa tällä hetkellä vastaan niin, että vahvasti suositellaan
etäasiointia puhelimitse, etäneuvottelulla tai muuten verkon avulla.
Kirkkoneuvosto on aikaisemmin linjannut, että myös satunnaisesti tai muuten
seurakuntatoimistoon tulevia palvellaan.
Uusien ohjeitten myötä on syytä muuttaa seurakuntatoimiston
asiakaspalvelua niin, että etätyösuositusta voidaan noudattaa. Tämä
tarkoittaa sitä, että
1. pääsääntöisesti kaikki mahdollinen palvelu annetaan etäpalveluna.
2. seurakunnan tiloissa annetaan asiakaspalvelua vain ajanvarauksella.
Ajanvarauksen merkitys on siinä, että asiakaspalvelu voidaan järjestää
seurakuntatoimistossa yhden henkilön varaan ja muut voivat olla etätyössä.
Yksin työskenteleminen ei mahdollista satunnaisten kävijöiden vastaanottoa
esimerkiksi työturvallisuuden vuoksi.
Satunnaisten kävijöitten osalta ei voida myöskään taata turvaetäisyyksien
säilymistä, vaikka se on huolellisesti toimien yleensä mahdollista.
Uudet ohjeet ovat voimassa 10.3.2021 alkaen niin kauan kuin valtioneuvoston
päätökset, aluehallintoviraston määräykset ja ohjeet, sekä tuomiokapitulin
ohjeet edellyttävät. Tällä erää ne ovat voimassa 31.3.2021 saakka.

LAVA

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

Esitys

1. Seurakuntatoimisto palvelee 10.3.2021 alkaen
a. Etäyhteyksien avulla aina kun etäyhteys on mahdollista;
b. Tilanteen vaatiessa ajanvarauksella seurakuntatoimistossa.

Pöytäkirja
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2. Asiakaspalvelusta viestitään seurakunnan kotisivuilla ja Kangasalan
Sanomissa ja Sydän-Hämeen lehdessä.

3. Päätös on voimassa tällä erää 31.3.2021 asti, ja sen jälkeen sinne asti
kun valtioneuvoston toteamat poikkeusolot tai aluehallintoviraston
antamat nykyisen laajuiset määräykset ja ohjeet etätyöstä jatkuvat.
Liitteet

Tuomiokapitulin ohje 4.3.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto, hallinnon sisäinen määräys

Pöytäkirja
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§ 67

Kutsu pappisvirkaan: Mattila - Sirkiä

Diaarinumero

DKAN/25/01.01.01/2021

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo jarva
Pastori Riikka Mattila on valittu toisen seurakunnan papinvirkaan 3.5.2021
alkaen. Mattilalla oli Kangasalan seurakuntaan määräaikainen virkamääräys
31.12.2021 saakka. Tuomiokapituli lakkauttanee tällöin pastori Mattilan
virkamääräyksen.
Kesän rippikoulujen ja syksyllä mahdollisesti avautuvan toiminnan
turvaamiseksi hänelle tarvitaan sijainen. Tampereen hiippakunnan
tuomiokapituli voi antaa virkamääräyksen joko työttömänä olevalle papille tai
pappisvihkimyksen saavalle papille. Tämän kevään pappisvihkimys
toimitetaan 23.5.2021. Kutsu seurakunnan työhön tulee antaa papiksi
vihittäville perjantaihin 12.3.2021 mennessä.
Kirkkoherra on keskustellut asiasta tuomiokapitulin notaarin kanssa. Hän on
myös haastatellut mahdollisia henkilöitä ko. viransijaisuuteen. Esille
mahdollisena papiksi vihittävänä on tullut TK Ira Sirkiä. Hän on ilmoittanut
valmistuvansa teologian maisteriksi kuluvan kevään aikana.

LAVA

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

Esitys

1. Todetaan, että seurakuntapastori Riikka Mattila on valittu toisen
seurakunnan palvelukseen 3.5.2021 lähtien;
2. Kirkkoneuvosto antaa TK Ira Sirkiälle kutsun pappisvirkaan Kangasalan
seurakuntaan;
3. Kirkkoneuvosto pyytää TK Ira Sirkiälle määräaikaista virkamääräystä
Kangasalan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ajalle 24.5.-31.12.2021
virkaa perustamatta edellyttäen, että piispa ja tuomiokapituli hyväksyvät hänet
pappisvirkaan vihittäväksi. Virka on kokoaikainen.

Liitteet

Ira Sirkiän CV

Käsittely

Asia käsiteltiin klo 19.05 alkaen asian 54 käsittelyn välissä. Ira Sirkiää
haastateltiin videoyhteyden avulla. Asian käsittely päättyi klo 19.20.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra; tuomiokapitulille

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 68

Talouden toteuma 2/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talouden toteuma 2/2021. Raportissa on seurakuntatalouden
kokonaisuus sekä pääluokat. Koronarajoitukset vaikuttavat sekä tuloihin että
kuluihin. Tasaisella toteutumisella kulut ja tuotot tulisi olla n. 16,7 %.
Toimintatuotot

13,3 %

Toimintakulut

14,9 %

henkilöstökulut
Toimintakate

13,3 %
15,2 %

hallinto
hallinnon toimintatuottoja vääristää -21.000 € jaksotuskirjaus. Tuottoja ei
käytännössä ole.
Toimintatuotot

-37,3 %

Toimintakulut

15,3 %

henkilöstökulut
Toimintakate

11,4 %
18,6 %

seurakuntatyö
Toimintatuotot

18,0 %

Toimintakulut

13,0 %

henkilöstökulut
Toimintakate

15,2 %
12,4 %

hautausmaat
Toimintatuotot

9,3 %

Toimintakulut

5,0 %

henkilöstökulut
Toimintakate

3,9 %
1,6 %

Pöytäkirja
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kiinteistöt
Kiinteistöjen tuotoissa on 50.000 € metsätuottoja. Kuluissa jo koko vuodelle
tarkoitettuja kuluja kuten vakuutusmaksuja sekä vuosihuoltoja.
Seurakuntatoimisto Oravan muutto ja järjestelyt ovat tuoneet n. 20.000 € kulut
Toimintatuotot

22,8 %

Toimintakulut

20,7 %

henkilöstökulut

14,5 %

Toimintakate

20,4 %

Kirkollisverot
Kirkollisverotulot ovat kehittyneet erinomaisesti. Kuluvan vuoden
talousarviossa on arvioitu, että kirkollisveroja kertyy 5.300.000 €, eli -366.000
€ vähemmän kuin viime vuoden toteuma. Tammi-helmikuun aikana
kirkollisveroja on tilitetty 51.000 € enemmän kuin viime vuonna vastaavana
aikana.
2020 toteutunut
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Yhteensä

559 850,52
519 470,00
456 267,00
459 751,29
508 966,19
449 802,80
504 559,50
339 657,15
319 746,86
512 893,97
504 390,65
531 067,75
5 666 423,68

2021 toteutunut

1 079 320,52

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

602 558,51
528 373,61

1 130 932,12

1 130 932,12

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi

Liitteet

talouden toteuma 2/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 69

Kuukausiraportit 12/2020 ja 1/2021

Diaarinumero

DKAN/44/00.01.03/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on kuukausiraportti 12/2020 ja kuukausiraportti 1/2021. Edellinen
sisältää viime vuoden toiminnan koonnin.

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

kuukausiraportti 12/2020
kuukausiraportti 1/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 70

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
3/2021
Työajan muutos: Karaksela
4/2021
Papiston lähiesimies: Viitala
Talousjohtaja:
6/2021
Rippikoulumaksu erityistilanteissa 2021
5/2021
(kokeilunumero)
4/2021
Erityinen lisä: Pitkänen
Henkilöstöpäällikkö:
1/2021
Kiinteistöpäällikkö Takalan kokemuslisä
2/2021
Seurakuntapuutarhurin sijaisuus
Seurakuntapuutarhuri:
2/2021
Hautamuistomerkkisuunnitelma: Huvinen
Kiinteistöpäällikkö
1/2021
Palo-, turvavalo ja savunpoistolaitteistojen vuosihuoltosopimus

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku:

otto-oikeus

Pöytäkirja
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§ 71

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
a.

Päätös

Muita asioita ei ollut

Liitteet

--

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku

valituskielto

4/2021
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§ 72

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto

4/2021

54

Pöytäkirja

09.03.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 73

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.08.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki)
mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

48, 54, 56-57, 59-60, 62, 64-73

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

49-53, 55, 63

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

-

-

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 momentti
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 momentti,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentti, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet

53, 55, 61 (KL 6: 72)

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on (alv
0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät

-

-

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

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
49-53, 55, 63 (53, 55 ja 61 KL 6: 72 rajoituksin)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
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Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti
(faksilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä
voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.
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Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Sähköposti

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

58

Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-

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

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät

-

-

Osoite
Sähköposti

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

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

-

-

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

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
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Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen hankinta-lain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon
päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden
kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai
tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä
päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää,
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana
on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1)
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankinta-sopimusta ei jaeta osiin
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hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai
kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää
hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
260 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €

2.050 €
4.100 €
6.140 €

