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§ 89

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 7.4.2021.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että kokouksessa on osanottajia läsnäollen ja
etäyhteydellä. Läsnä oli 10 jäsentä ja 1 varajäsen, yhteensä 11. Timo Waris
saapui myöhemmin.
Kohdassa (2) päätettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti koollekutsuttu
ja päätösvaltainen.

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

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Riikka Hinkka ja Mirja Jussila
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakuntatoimistossa
aukioloaikana 15.4 – 29.4.2021.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 90

Nuorisodiakonin viransijaisuus

Diaarinumero

DKAN/23/01.01.02/2021

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kangasalan seurakunnan nuorisodiakoniksi on nimitetty 1.1.2021 lukien
sosionomi AMK, diakoni Katja Kohosen. Katja Kohonen on virkavapaalla
27.12.2021 asti.
Nuorisodiakonin virkaa perustettaessa lakkautettiin yksi diakonin virka sekä
yksi nuorisotyönohjaajan virka. Näin ollen Kangasalan seurakunnassa on
yhden henkilötyövuoden verran vähemmän resurssia diakonian ja nuorisotyön
työaloilla. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja resurssien riittävyyden
vuoksi on merkityksellistä hakea jatkuvuutta tukeva henkilöstöratkaisu Katja
Kohosen virkavapaan ajalle nuorisodiakonin virkaan.
Diakoni Tanja Lähteenmäellä on nuorisodiakonin virkaan soveltuva koulutus,
ja hän on ilmaissut halukkuutensa siirtyä tehtävään määräaikaisesti Katja
Kohosen virkavapauden ajaksi.
Diakoni Johanna Kohonen on ollut määräaikaisena diakonina Kangasalan
seurakunnassa ensin diakoni Riikka Rantakallion sijaisena 31.3.2020 asti ja
sen jälkeen vuoden 2020 loppuun vahvistamassa diakonian resurssointia
diakoni Päivi Segerroosin hoitaessa Perhetalon johtajan tehtävää
määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2021 alusta lukien diakoni
Päivi Segerroosin opintovapaan sijaisena. Johanna Kohonen on ilmaissut
halukkuutensa hoitaa määräaikaisesti diakonin virkaa, mikäli Tanja
Lähteenmäki siirtyy hoitamaan nuorisodiakonin virkaa.

LAVA

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

Esitys

1. Kirkkoneuvosto nimittää diakoni Tanjan Lähteenmäen 1.4.2021 lukien
määräaikaisesti hoitamaan Katja Kohosen virkavapauden ajaksi
nuorisodiakonin virkaa.
2. Kirkkoneuvosto nimittää diakoni Johannan Kohosen hoitamaan
määräaikaisesti 1.4.2021 lukien Tanja Lähteenmäen diakonian virkaa Katja
Kohosen virkavapauden ajaksi.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 91

Diakoni Päivi Segerroosin virkavapausanomus

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Päivi Segerroos on ollut opintovapaalla noin kahden kuukauden ajan. Hän
suorittaa parhaillaan sosionomi AMK muuntokoulutusta. Hän on kuluneen
kahden kuukauden aikana suorittanut muuntokoulutukseen liittyvää
harjoittelua Tampereen Setlementti ry:n Perheväkivaltaklinikalla.
Perheväkivaltaklinikalta on tarjottu Segerroosille 80 % sijaisuutta
kriisityöntekijänä ajalla 1.5.-31.12.2021.
Segerroos on toimittanut virkavapausanomuksen, jossa anoo 100 %
virkavapautta diakonin virastaan ajalle 1.5. – 31.12.2021 hoitaakseen
Perheväkivaltaklinikalla sijaisuutta kriisityöntekijänä.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kriisityöntekijän sijaisuuden hoitaminen
lisää ja vahvistaa Segerroosin kykyä toimia paluun jälkeen omassa
perhediakonin virassa. Hän kykenee harjoittelunsa ja sijaisuuden
hoitamisensa kautta havainnoimaan ja puuttumaan entistä
ammattimaisemmin omassa työssään vastaan tuleviin
perheväkivaltatapauksiin.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 13.4.2021

Esitys

Segerroosille myönnetään virkavapautta anotulla tavalla.

Käsittely

Esittelijä esitti lisäksi kokouksessa, että kirkkoneuvosto antaa luvan hakea
tehtävään sijainen.
Todettiin, että Timo Waris saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Liitteet

virkavapaushakemus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin esittelijän
kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti, että tehtävään voidaan hakea
sijainen.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 92

Metsästysvuokrasopimus - Kuhmalahden metsästysseura

Diaarinumero

DKAN/47/03.02.01/2018

Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Kuhmalahden metsästysseura ry hakee metsästysoikeuden vuokraamista
seurakunnan maa-alueelle 1.5.2021 – 30.4.2026. Heidän kanssaan on
voimassa metsästysvuokrasopimus 30.4.2021 saakka. Kuhmalahden
metsästysseura ry hakee metsästysoikeuden vuokraamista entisin ehdoin ja
vaatein, ja kaikkeen metsästykseen.
Kuhmalahden metsästysseura ry hakee sopimusta seuraavalle kiinteistölle:
Kangasala

Paunula

5:8

21 ha

Erillistä vuokraa ei ole maa-alueesta peritty, mutta hirven kaatuessa
vuokranantajan maalle, seura toimittaa noin viisi kg hirvenlihaa maalihaksi,
peurasta etulapa.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: metsästysoikeudella voi olla perheiden
yhdessäoloon ja harrastusmahdollisuuksiin liittyviä vaikutuksia. Seurakunnan
tavoitteena on tukea perheiden mahdollisuutta monimuotoisen
metsänkäyttöön, joista metsästys on yksi.

Esitys

Päätetään tehdä metsästysvuokrasopimus Kuhmalahden metsästysseura ry:n
ja kanssa yllä mainituin ehdoin.

Liitteet

Vuokrasopimus 1.5.2016 – 30.4.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 93

Sähköntoimittajan valinta VENI Energia Oy

Diaarinumero

DKAN/29/02.06.01/2021

Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Nykyinen sähkönmyyntisopimus on päättymässä 31.12.2021 Vaasan Sähkö
Oy:lla. Sopimuksessa on mainittu mahdollisuus käyttää optio vuosille 2022 ja
2023, eli jatkaa sopimusta samalla marginaalilla 31.12.2023 saakka.
Sopimuksessa on mukana alla olevat sähkönkäyttäjät:
Hämeenkyrön seurakunta, Ikaalisten seurakunta, Kangasalan seurakunta,
Lempäälän seurakunta, Nokian Evankelis-Luterilainen seurakunta, Pirkkalan
seurakunta, Vesilahden seurakunta, Ylöjärven seurakunta.
Suosittelen hyväksymään optiokauden jo tässä vaiheessa, jotta VENI Energia
Oy:n asiantuntijatiimi saisi kiinnitysvalmiudet. Mitä pidempi aika heillä on etsiä
parasta mahdollista kiinnitysajankohtaa, niin sitä suuremmalla
todennäköisyydellä he pystyvät hankkimaan mahdollisimman edullisen
sähkönhinnan myös optiovuosille.
Kaikkien ryhmässä olevien kahdeksan seurakunnan tulee tehdä yhtenäinen
päätös option käytöstä.
Vuoden 2020 sähkön hankintahinnan toteuma on ollut 49,66 €/MWh

LAVA

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

Esitys

Hyväksytään optiokausi vuoden 2023 loppuun.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 94

Tampereen pyrinnön hakemus käyttää seurakunnan maa-aluetta
suunnituskilpailualueena

Diaarinumero

DKAN/30/03.02.01/2021

Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Tampereen Pyrintö pyytää lupaa käyttää Seurakunnan maa-aluetta
Havisevalla osana Grano Games-suunnistuskilpailujen 12. – 13.6.2021 ja
lisäksi käyttää aluetta harjoitteluun satunnaisesti.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Suunnistuskilpailuissa on osallistujina
myös nuoria ja suunnistuskilpailu edesauttaa perheiden yhdessäoloa.

Esitys

Myönnetään lupa alueen käyttöön suunnistuskilpailujen järjestämiseen, sillä
edellytyksellä että roskat ja merkinnät siivotaan alueelta pois kilpailujen
jälkeen. Lisäksi viranomaisluvat ja tiedotus tulee olla kunnossa.
Harjoittelutoimintaan lupaa ei myönnetä, koska alueella toimii kaksi
metsästysseuraa, joille alue on vuokrattu metsästyskäyttöön.

Liitteet

Tampereen Pyrinnön hakemus

Käsittely

Tapio Perttula esitti, että esitteystä poistetaan viimeinen lause ja
harjoitteluluvan osalta asia jätetään pöydälle uutta valmistelua varten. Estystä
kannatti Waris ja Kirvesoja.
Esittelijä yhtyi tehtyyn esitykseen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti niin, että kilpailulupa myönnettiin esityksen
mukaisesti, poistaen viimeinen lause, ja harjoitteluluvan osalta asia jätettiin
pöydälle uudelleen valmisteltavaksi.
Myönnetään lupa alueen käyttöön suunnistuskilpailujen järjestämiseen, sillä
edellytyksellä että roskat ja merkinnät siivotaan alueelta pois kilpailujen
jälkeen. Lisäksi viranomaisluvat ja tiedotus tulee olla kunnossa.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 95

Huutijärven huoltorakennuksen piirustukset

Diaarinumero

DKAN/16/03.03.03/2020

Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Kangasalan seurakunta on rakentamassa Huutijärven hautausmaalle uutta
huoltorakennusta. Suunnittelu on tehty yhteistyössä käyttäjien kanssa ja siinä
on pyritty minimoimaan hukkaneliöt.
Suunnittelussa on ollut keskiössä tilavat ja toimivat huoltotilat ja
kustannustehokkaat ratkaisut.
Lisäksi rakennus on pyritty sijoittamaan tontilla siten että maa-aineksen
käsittelyyn jää riittävät tilat. Tästä syystä uuden huoltorakennuksen
sijoittaminen nyt suunnitellulle paikalle vaatii asemakaavasta
poikkeamislupaa.

LAVA

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

Esitys

1. 6.4.2021 päivätyt arkkitehtisuunnitelmat hyväksytään ja rakennukselle
haetaan rakennuslupaa.
2. Seurakunta päättää hakea asemakaavasta poikkeamislupaa rakentaa
huolto-rakennuksen tontille 211-410-5-118.

Liitteet

6.4.2021 päivitetyt arkkitehtisuunnitelmat

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Teemu Takala

Muutoksenhaku

valituskielto, rakentamispäätöksen valmistelua
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§ 96

Huutijärven huoltorakennuksen rakennusinvestointimääräraha

Diaarinumero

DKAN/16/03.03.03/2020

KN 10.3.2020
KV 13.5.2020
KN 15.5.2020
KN 13.4.2021
Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Haetaan investointimäärärahaa Huutijärven uuden huoltorakennuksen
suunnittelu ja rakentamiskustannuksiin 574 000 €.
Budjetti perustuu osin Sitowise oy:n laatimaan tavoitehintalaskelmaan ja osin
saatuihin suunnittelutarjouksiin.
Laaditussa määrärahassa on pyritty huomioimaan mahdollisimman kattavasti
kaikki kustannukset mitä syntyy, jotta rakennus saatetaan toimintakuntoon.
Pyydetään myös valtuutusta kiinteistöpäällikkö Teemu Takalalle kilpailuttaa
erikoissuunnittelun ja rakennuttamis- ja valvontapalvelun. Lisäksi pyydetään
valtuutusta kiinnittämään Sari Ala-Uotila Sitowise Oy:stä toteutus vaiheen
arkkitehti/pääsunnittelijaksi tarjouksen 13 516 € mukaisesti (sis. budjettiin).

LAVA

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

Esitys

1. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Huutijärven
huoltorakennuksen jatkosuunnittelua ja rakentamista varten 574.000 euron
investointimäärärahan.
2. Valtuutetaan Teemu Takala kilpailuttamaan rakennuttamis- ja valvonta
palvelut, sekä erikoissuunnitelu.
3. Kiinnitetään Sari Ala-Uotila Sitowise Oy:stä toteutusvaiheen
arkkitehti/pääsunnittelijaksi tarjouksen 13.516 € mukaisesti.

Liitteet

Kiinteistöpäällikön laatima budjetti
Sitowise tavoitehintalaskelma 1.4.2021
Sitowise ARK toteutussuunnittelutarjous 6.4.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Teemu Takala

Muutoksenhaku

Kohtaan (1) ja (2) valituskielto. Kohtaan (3) markkinaoikaisu.
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§ 97

Ruutanan vuokratonttien lunastamisen aikataulu ja muita menettelyjä

Diaarinumero

DKAN/13/02.05.00/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunta järjesti Ruutanan tonttien vuokraajille kuulemis- ja
keskustelutilaisuuden keskiviikkona 31.3.2021. Tilaisuus järjestettiin teamsetäyhteyden avulla. Seurakunnan puolelta tapahtumaa johti kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Timo Keskinen. Mukana olivat myös kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Torsti Tulenheimo, varapuheenjohtaja Anne-Mari Thomassen,
talousjohtaja Henri Lehtola sekä kiinteistöpäällikkö Teemu Takala.
Tapahtumassa kerrottiin, että seurakunta on tilannut Ruutanan vuokralla
olevista tonteista uuden, kolmannen käyvän hinnan arvion. Arvio valmistuu
huhtikuun lopulla 2021.
Arvion pyytämisen vuoksi suunniteltu aikataulu viivästyy. Kirkkoneuvosto voi
käsitellä uutta arviota kokouksessaan 11.5.2021. Kirkkoneuvoston on silloin
päätettävä, antaako uusi arvio aihetta muuttaa 9.3.2021 tehtyä päätöstä.
Tämän jälkeen tontin ostamiseen 2021 oiketuille on vielä annettava uusi aika
ilmoittaa halukkuutensa lunastaa tontti. Alustavasti on puhuttu kesäkuun
lopusta. Kirkkovaltuuston käsittelyyn tonttien myyminen voi tulla syyslokakuussa, jolloin päätetään mm. kirkollisveroprosentti seuraavaa vuotta
varten. Koska päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, on
todennäköistä, että kauppakirjat voidaan allekirjoittaa vasta vuoden 2022
puolella. Aikaisempi arvio oli, että kauppakirjat voitaisiin allekirjoittaa vuoden
2021 lopulla.
Aikataulun viivästymisen vuoksi on kohtuullista tehdä yksipuolinen päätös
siitä, että osa maksettavaa vuokraa palautetaan heille, joiden kanssa tontin
lunastaminen toteutuu. Palauttaminen voi koskea kirkkovaltuuston kokousten
välille jäävää aikaa (toukokuusta syys-lokakuulle) vastaavaa vuokran määrää.
Lisäksi on tarpeen tehdä periaatepäätös siitä, että tontin lunastajille tehdään
aikanaan loppuvuokrapäätös. Vuokrasuhde päättyy allekirjoitettavassa
kauppakirjassa sovittavaan omistusoikeuden siirtymisen päivämäärään. Tämä
tulee todennäköisesti sijoittumaan keskelle vuokranmaksukautta, joko jo
maksetulle vuokranmaksukaudelle, tai kesken kautta, jolta vuokraa ei ole
vielä laitettu maksuun.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Merkitään uusi aikataulu tiedoksi.
2. Ruutanan tontin vuokramiehelle palautetaan yksipuolisella päätöksellä
vuokran määrä, joka vastaa kahden kirkkovaltuuston kokouksen välistä

Pöytäkirja
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aikaa toukokuusta syys-lokakuuhun. Palautettavan vuokran määrä vastaa
6 kk vuokraa.
3. Edellä (2) kohdassa mainittu vuokra palautetaan vuokramiehelle, jonka
lunastusoikeus syntyy vuonna 2021, ja jonka kanssa vuokrasuhde on
päättynyt allekirjoitettuun kauppakirjaan kirkkohallituksen vahvistaman
kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti.
4. Loppuvuokrana joko palautetaan jäljellä olevat täydet kuukaudet
maksetusta vuokrakaudesta, omistuksen siirtävä kuukausi mukaan lukien,
tai päätetään vuokrana maksettavaksi alkaneen uuden vuokrakauden
täydet kuluneet kuukaudet omistuksen siirtävää kuukautta mukaan
ottamatta.
5. Valtuutetaan talousjohtaja tai hänen estyneenä kiinteistöpäällikkö
tekemään kohdissa (2) ja (4) olevat maksupäätökset.
Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja / kiinteistöpäällikkö; vuokramiehille tiedoksi

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 98

Kiinteistön Laurilanniitty (211-450-2-119) kauppakirja

Diaarinumero

DKAN/2/03.02.00/2021

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Sisältää henkilötietoja
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.12.2020 myydä kiinteistön
Laurilanniitty (211-450-2-119). Päätös on vahvistettu kirkkohallituksessa.
Kauppakirja on allekirjoitettu tiistaina 6.4.2021.
Kauppakirja on liitteenä (osittain salainen).
Kiinteistö on saatu 2001 vastaanotetulla lahjakirjalla (Magnien-Laurila), johon
liittyy erityisehto.
”Kangasalan seurakunta hoitaa Kangasalan vanhalla hautausmaalla osasto 1.
olevat lahjoittajan suvun haudat numerot 10, 11 ja 12 tulevaisuudessa ilman
aikarajoitusta.”

Lahjakirjan määräys on edelleen seurakuntaa sitova. Varojen säilyttämisestä
ja käyttämisestä on syytä tehdä myöhemmin erillinen päätös.
LAVA

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

Esitys

1. Merkitään kauppakirja tiedoksi.
2. Annetaan talousjohtajalle tehtäväksi valmistella ehdotus kiinteistökaupalla
saatujen varojen säilyttämisestä lahjakirjan edellyttämällä tavalla.

Liitteet

Kauppakirja 6.4.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 99

Vatialan seurakuntakodin kauppakirja (Nattarinkoti 211-462-4-128)

Diaarinumero

DKAN/31/02.05.00/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkovaltuuston on kokouksessaan 29.10.2020 päättänyt myydä Vatialan
seurakuntakodin kiinteistön. Kirkkohallitus on vahvistanut kaupan.
Kauppakirja on allekirjoitettu 1.4.2021.
Kauppakirja on liitteenä (Liite)

LAVA

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

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

kauppakirja 1.4.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

6/2021

14

13.04.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 100

Vatialan seurakuntakodin väliaikainen vuokrasopimus

Diaarinumero

DKAN/31/02.05.00/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Vatialan seurakuntakodista on sen myymisen jälkeen tehty väliaikainen
vuokrasopimus 1.4. – 30.6.2021 iltapäiväkerhojen toimintaa varten.
Kiinteistöpäällikkö on tehnyt vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta
viranhaltijapäätöksen 2/2021.
Vuokrasopimus on liitteenä (Liite)

LAVA

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

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

Vatialan seurakuntakodin väliaikainen vuokrasopimus (1.4.2021)

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 101

Vatialan uuden vuokratilan vuokrasopimus

Diaarinumero

DKAN/49/03.03.01/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvosto hyväksyi 10.2.2021 Vatialan uuden vuokratilan
vuokrasopimuksen osoitteessa Vatialantie 1. Vuokrasopimus on allekirjoitettu
1.4.2021.
Vuokrasopimus on liitteenä (Liite)

LAVA

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

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

Vuokrasopimus 1.4.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 102

Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen - sähköinen kokous

Diaarinumero

DKAN/31/00.01.01/2021

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Eduskunta on hyväksynyt kirkkolain muutoksen 200/2021, jonka nojalla
kirkossa toimielimet voivat kokoontua sähköisellä etäyhteydellä.
Kirkkohallitus on käsitellyt sähköisiä kokouksia kaikkiaan kolmessa
yleiskirjeessä 6/2021; 8/2021 ja 9/2021. Yleiskirje nro 6 on ennakkotietoa, nro
8 päätöksen voimaantuloilmoitus, ja nro 9 kirkkohallituksen poikkeusolojen
johdosta antama määräys, että sähköisiä kokouksia voidaan järjestää, vaikka
toimielimen ohjesäännössä ei ole siitä määräystä. Lisäksi siinä annetaan
lieventäviä ohjeita siitä, kuinka etäkokous voidaan järjestää.
Tällä hetkellä etäkokouksia voi järjestää kirkkohallituksen erillismääräyksen
nojalla. Uuden kirkkolain nojalla etäkokouksia voidaan järjestää, kun
kirkkoneuvoston ohjesääntöön on otettu määräykset sähköisestä
etäkokouksesta. Kirkkohallitus kehottaa päivittämään kirkkoneuvoston
ohjesäännön viipymättä.
Kirkkohallitus on antanut kirkkoneuvoston malliohjesäännön yleiskirjeessään
12/2019. Siinä on esimerkinomaisesti määräykset myös sähköisestä
kokouksesta.
Tässä vaiheessa on tarkoitus ottaa kirkkoneuvoston ohjesääntöön
määräykset sähköisestä kokouskutsusta, sähköisestä kokouksesta ja
pöytäkirjasta. Sen sijaan mukaan ei oteta määräyksiä sähköisestä
päätöksentekomenettelystä. Sähköinen äänestäminen on mahdollista, jos
vaalisalaisuus on turvattu.
Liitteenä on luonnos kirkkoneuvoston ohjesäännöksi (Liite). Muutokset
voimassaolevaan ohjesääntöön on lihavoitu, kursivoitu ja alleviivattu.
Ohjesäännön hyväksyy kirkkovaltuusto ja se alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

LAVA

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

Esitys

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy liitteenä olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön; sekä
2. alistaa ohjesäännön Tampereen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Käsittely

Talousjohtaja teki kokouksessa lisäesityksen, että kirkkoneuvoston
ohjesäännön 10 § 4 mom lisätään vielä lause ”Pöytäkirja voidaan tarkastaa
sähköisesti.”

Pöytäkirja
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Liitteet

kirkkoneuvoston ohjesääntö, luonnos 7.4.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Päätettiin tehdä
kirkkovaltuustolle annettavaan luonnokseen talousjohtajan kokouksessa
tekemä lisämuutos.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 103

Väliaikainen sijoitus

Diaarinumero

DKAN/59/02.03.05/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunnalla on tällä hetkellä kassavaroja noin 2.300.000 €. Tavanomainen
likviditeetti on noin miljoona euroa.
Kassavarojen runsauteen on vaikuttanut kiinteän ja irtaimen omaisuuden
myynnit (Myllypohja, Harjunsola II, 6 asuinosaketta, Vatialan seurakuntakoti ja
Laurilanniityn kiinteistö). Seurakunta on saanut kirkollisverotuloja
tavanomaista enemmän. Lisäksi seurakunta on koronaepidemiasta johtuvien
toimintarajoitusten vuoksi säästänyt paljon tavanomaisia toimintakuluja.
Seurakunnalla on ollut myös kuluja. Virastotalo Oravan peruskorjaamiseen on
tarvittu kassavaroja noin 1.600.000 euroa. Sen vastineena on n. 1.200.000
euroa lainaa. Kirkkovaltuuston kesällä 2020 myöntämää lainavaltuutta ei ole
tarvinnut käyttää.
Seurakunnan kuukausittainen kassavarojen tarve on noin 450.000 - 500.000
euroa.
Seurakunnan lähiajan suunnitelmissa on aloittaa Huutijärven hautausmaan
huoltorakennuksen peruskorjaaminen. Sen arvioidut kulut ovat alle 600.000 €.
Sen lisäksi seurakunnan on piakkoin ratkaistava se, millä tavalla hankituissa
tiloissa se on läsnä Lamminrahkan asuinalueella.
Kirkkoneuvosto on antanut talousjohtajan tehtäväksi laatia uuden
sijoitusstrategian. Sen on tarkoitus valmistua loppusyksystä 2021. Sen
hyväksymisen jälkeen kirkkoneuvosto voi pohtia sijoitusvarallisuuden
järjestelyjä.
Seurakunnan hyvä kassavaranto antaa aiheen pohtia osan sijoittamista
turvaavasti noin vuoden ajaksi.
Talousjohtaja antaa kokouksessa tarkemman selvityksen.

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan kassavarojen väliaikaisesta sijoittamista.

Liitteet

--

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja jätettiin talousjohtajalle
jatkovalmisteluun.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 104

Kirkkohallituksen suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta

Diaarinumero

DKAN/48/01.01.02/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

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

Pöytäkirja
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Esitys perustuu siihen, että:
- sidonnaisuuksien ilmoittaminen on hallinnollisesti kevyttä
- erityistä sidonnaisuusrekisteriä henkilötietoineen ei muodostu
- sidonnaisuutena kerätään vain julkisia tietoja
- tietoja kerätään vain keskeisiltä viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä
LAVA

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

Esitys

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

Liitteet

kirkkohallituksen suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (16.3.2021)

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto, hallinnon sisäinen määräys

Pöytäkirja
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§ 105

Kuukausiraportti 2/2021

Diaarinumero

DKAN/44/00.01.03/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on kirkkohallituksen laatima kuukausiraportti 2/2021 Kangasalan
seurakunnan toiminnasta ja taloudesta.

LAVA

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

Esitys

1. Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.
2. Annetaan kuukausiraportti kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

kuukausiraportti 2/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 106

Talouden toteuma 3/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talouden toteuma 3/2021. Raportissa on seurakuntatalouden
kokonaisuus sekä pääluokat. Koronarajoitukset vaikuttavat sekä tuloihin että
kuluihin. Tasaisella toteutumisella kulut ja tuotot tulisi olla n. 25 %.
Raporttia vääristää n. -150.000 € investointimenot, joita ei ole vielä siirretty
investoinneille. Tuloissa näkyy puunmyyntituottoja n. 50.000.
Toimintatuotot

36,2 %

Toimintakulut

24,1 %

henkilöstökulut
Toimintakate

19,8 %
22,1 %

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

-36,9 %

Toimintakulut

25,3 %

henkilöstökulut
Toimintakate

17,1 %
29,1 %

seurakuntatyö
Seurakuntatyön tuotoissa on n. 40.000 lahjoitustuottoja.
Toimintatuotot

45,5 %

Toimintakulut

18,8 %

henkilöstökulut
Toimintakate

22,8 %
16,0 %

hautausmaat
Hautausmaiden kuluissa näkyy kesähoitojen maksujen saaminen. Sen sijaan
toimintakausi ei ole vielä alkanut, jotten kulut ovat pienet.
Toimintatuotot

29,7 %

Toimintakulut

7,7 %

Pöytäkirja
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henkilöstökulut

4,8 %

Toimintakate

-9,4 %

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. Lisäksi kuluissa on n. -150.000 € investointimenoja, jotka kohdistetaan
myöhemmin investoinneille.
Toimintatuotot

47,8 %

Toimintakulut

37,1 %

henkilöstökulut

21,7 %

Toimintakate

35,1 %

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-maaliskuun aikana
kirkollisveroja on tilitetty 87.000 € 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

1 535 587,52

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

602 558,51
528 373,61
492 550,26

1 623 482,38

1 623 482,38

LAVA

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

Esitys

1. Merkitään talouden toteuma tiedoksi.
2. Annetaan talouden toteuma 3/2021 kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

Talouden toteuma 1.4.2021 kokonaisuus ja pääluokittain

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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Toimeenpano

kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Muutoksenhaku

valituskielto

6/2021
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§ 107

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kiinteistöpäällikkö
2/2021
Vatialan Seurakuntakodin 3 kk määräaikainen vuokraus
Viranhaltijapäätökset ovat jäsenten nähtävillä

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku:

otto-oikeus

Pöytäkirja
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§ 108

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
a.

Päätös

Muita asioita ei ollut

Liitteet

--

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku

valituskielto

6/2021
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§ 109

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto

6/2021
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§ 110

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54.

6/2021
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kangasalan seurakunta
Kirkkoneuvosto
13.4.2021

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 89, 95-96, 98-110

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: 90-94, 97

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

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

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: - -

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa
tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
–

60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

–

150 000 € (rakennusurakat);

–

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

–

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

–

500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät: - -

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
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Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kuohunharjuntie 22
Postiosoite: 36200 Kangasala
Sähköposti: kangasalan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 90-94, 97

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3 HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Pöytäkirja
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Hankintayksikkö: Kangasalan seurakunta
Käyntiosoite: Kuohunharjuntie 22
Postiosoite: 36200 Kangasala
Sähköposti: kangasalan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 93, 96

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
–

oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
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4 VALITUSOSOITUS
a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: - Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: - -

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

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

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

b) Valitus markkinaoikeuteen

pöytäkirjan pykälät: - -

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen
hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
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ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan
osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.
Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai
tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön
sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2)
sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä
tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai
kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää
hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

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

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

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

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
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–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

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

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

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

–

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

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

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

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