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§ 201

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.
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 8.9.2021.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin läsnäoleviksi pöytäkirjan alussa läsnäoleviksi mainitut 9
jäsentä ja kirkkoherran sijainen, yhteensä 10; sekä muut pöytäkirjan alussa
läsnäoleviksi kirjatut viranhaltijat.
Kohdassa (2) päätettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti koollekutsuttu
ja päätösvaltainen.

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

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Sarkala ja Timo Waris.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikana 16.9. – 1.10.2021.

Käsittely

Todettiin, että Timo Waris on estynyt osallistumaan kokoukseen. Seuraavana
vuorossa on Riina Uusmies.
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Sarkala ja Riina
Uusmies.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

Käsittely

Puheenjohtaja esitti, että muissa asioissa tulisi kiireellisyyden vuoksi käsitellä
ylimääräinen asia ”Kuvauslupa Kangasalan kirkossa”. Asia päätettiin ottaa
käsiteltäväksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti lisättynä puheenjohtajan
esityksellä, että muissa asioissa käsitellään asia ”Kuvauslupa Kangasalan
kirkossa”.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 202

Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta Kangasalan seurakunnassa

Diaarinumero

35/00.01.03/2021

KN 10.2.2020
Kasvun johtokunta 20.5.2021
Valmistelija
Esittelijä

Johanna Jutila
Kangasalan seurakuntaan on Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
perustettu nuorten vaikuttajaryhmä. Ryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden
valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen. Ryhmä on tehnyt aloitteen kirkkoneuvostolle
koskien sen toimintaperiaatetta. Ryhmä ehdottaa, että kirkkoneuvostoon ja
kirkkovaltuustoon valittaisiin kerran vuodessa kaksi nuorta, jotka Kangasalan
seurakunnan nuoret valitsisivat keskuudestaan. Molempien
päätöksentekoelimien kokouksissa nuorilla olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus,
mutta ei äänioikeutta, koska heitä ei ole valittu seurakuntavaaleissa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta antaa
nuorille todellisen mahdollisuuden vaikuttaa sekä asioiden valmisteluun, että
päätöksentekoon. Nuorten edustus kirkkoneuvostossa, kirkkovaltuustossa ja
johtokunnissa vahvistaa nuorten äänen kuulumisen ja sen huomioon
ottamisen päätöksiä tehtäessä.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty Kasvun johtokunnan kokouksessa 20.5.
2021

Esitys

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan
perustana on nuorten itsensä tekemä aloite, jossa he esittävät kahden nuoren
valitsemista kalenterivuodeksi kerrallaan sekä kirkkoneuvostoon, että
kirkkovaltuustoon. Lisäksi Kasvun johtokunta ehdottaa, että nuorten
vaikuttajaryhmän jäsenillä, (valitut 2hlöä), olisi läsnäolo- ja puheoikeus myös
johtokuntien kokouksissa.

Liitteet
Päätös
Toimeenpano
Muutoksenhaku

Päätettiin esityksen mukaisesti.
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KN 8.6.2021
Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa
Nuorten vaikuttajaryhmä. Päätöksen voimaantulo sidottiin uuden kirkkolain
voimaantuloon. Koska kirkkolakiuudistus on vielä kesken, ei
kirkkojärjestyksen pykälä toistaiseksi ole seurakuntia velvoittava.
Kirkkolakiuudistuksen keskeneräisyys sinällään ei muuta tehtyä päätöstä eli
sen mukaan voi seurakunnissa jo aloittaa Nuorten vaikuttajaryhmien
toiminnan.
Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse osallisuuden vahvistamisesta.
Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta
ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse
kristillisen identiteetin vahvistamisesta, siitä että voi kokea olevansa osa
itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaan
ja päätöksiin.
Suunniteltu uusi kirkkojärjestyksen kohta:
Kirkkojärjestyksen luku 10 § 4
”Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin
tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella
tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen
toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen.
Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja
päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29vuotiaita seurakunnan jäseniä.”
Nuorten vaikuttajaryhmät edustavat paikkakunnan nuoria seurakunnan
päätöksenteossa. Lisäksi niiden tarkoituksena on tiedottaa nuoria
seurakunnan päätöksenteosta ja edistää nuorten ja päättäjien välistä
vuorovaikutusta.
Uudessa kirkkojärjestyksessä esitetty vaikuttajaryhmä on nimetty toimielin,
joka voi esimerkiksi antaa lausuntoja lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa tai
jolla voi olla edustajia muissa seurakunnan toimielimissä.

Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti keskustelun jälkeen, että
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1. kirkkoneuvosto pyytää nuorten vaikuttajaryhmää esittelemään
toimintaansa kirkkoneuvoston syyskuun kokouksessa.
2. On tärkeätä, että nuorten mielipiteet vaikuttavat seurakunnallisen
toiminnan suunnitteluun. Toimintasuunnitelmat valmistellaan
johtokunnissa. Nuorten edustajien nimeäminen johtokuntiin voidaan
toteuttaa johtokuntien johtosääntöjen muutoksen kautta / yhteydessä.
3. kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan yhteyshenkilön, joka on läsnä
nuorten vaikuttajaryhmän kokouksissa ja välittää viestejä
kirkkoneuvostoon. Nimeäminen tehdään syyskuun kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Toimeenpano

Kirkkoherra, kirkkoneuvosto ja kasvun johtokunta

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 14.9.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Nuorten vaikuttajaryhmä tulee esittäytymään kokoukseen ja kertomaan
toiminnastaan.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.2.2020 päättänyt antaa ”nuorten
vaikuttajaryhmien perustamisen valmistelu kasvun johtokunnan tehtäväksi.
Pyydetään siltä ehdotus vaikuttajaryhmien perustamisesta ja niiden toiminnan
tavasta sen jälkeen, kun kirkkojärjestys on tullut voimaan.”
Kasvun johtokunta on 20.5.2021 päättänyt että ”Johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle, että nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan perustana on
nuorten itsensä tekemä aloite, jossa he esittävät kahden nuoren valitsemista
kalenterivuodeksi kerrallaan sekä kirkkoneuvostoon että kirkkovaltuustoon.
Lisäksi Kasvun johtokunta ehdottaa, että nuorten vaikuttajaryhmän jäsenillä,
(valitut 2hlöä), olisi läsnäolo- ja puheoikeus myös johtokuntien kokouksissa.”
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8.6.2021 linjannut jo alustavasti, että
Nuorten edustajien nimeäminen johtokuntiin voidaan toteuttaa johtokuntien
johtosääntöjen muutoksen kautta / yhteydessä, ja että kirkkoneuvosto nimeää
keskuudestaan yhteyshenkilön, joka on läsnä nuorten vaikuttajaryhmän
kokouksissa ja välittää viestejä kirkkoneuvostoon. Nimeäminen tehdään
syyskuun kirkkoneuvoston kokouksessa.
Tässä kokouksessa kirkkoneuvosto kuulee nuorten vaikuttajaryhmän jäseniä
ja nimeää yhteyshenkilön.
Seuraavassa kokouksessa (19.10.2021) kirkkoneuvosto käsittelee nuorten
vaikuttajaryhmän edustamista koskevan asian ja tekee ehdotuksen
johtokuntien johtosäännön muuttamiseksi. Johtosääntöä voivat johtokunnat
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käsitellä marraskuun kokouksissa. Kirkkoneuvosto voi tehdä lopullisen
esityksensä johtosäännöstä kirkkovaltuustolle joulukuun kokouksessaan.
Esitys

1. Kuullaan nuorten vaikuttajaryhmän toiminnasta
2. Nimetään kirkkoneuvoston yhteyshenkilö nuorten vaikuttajaryhmään.
3. Jätetään muilta osin asia vielä valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen.

Liitteet

--

Käsittely

Puheenjohtaja esitti, että asian käsittely jätetään pöydälle seuraavaan
kokoukseen 19.10.2021.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 203

Sijoituskatsaus: Aktia varainhoito

Diaarinumero

DKAN/59/02.03.05/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunnalla on sijoituksia Aktia-varainhoidossa (entinen Taaleri).
Aktia-varainhoidon edustaja kertoo kirkkoneuvostolle seurakunnan sijoitusten
tilanteesta ja sijoitusnäkymistä (etäyhteys).

LAVA

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

Esitys

Kuullaan esitys, keskustellaan ja merkitään tiedoksi

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 204

Kanttori Tarja Sillanpään irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kanttori Tarja Sillanpää on ilmoittanut irtisanoutuvansa eläkkeellä jäämisen
johdosta virastaan siten, että hänen viimeinen palveluksessaolopäivänsä on
31.1.2022.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kanttori Sillanpää on työskennellyt
aktiivisesti varhaiskasvatuksessa, mm. johtamalla lapsikuoroa. Seurakunnan
tulee varmistaa varhaiskasvatuksen musiikkikasvatus.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 14.9.2021.

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää eron kanttori Sillanpäälle.

Liitteet

Irtisanoutumisilmoitus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 205

Vakituisen suntion palkkaaminen

Diaarinumero

DKAN/114/01.01.01/2019

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

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

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto avaa haettavaksi vakituisen suntion tehtävän seuraavilla
ehdoilla:


vaativuusryhmä 402.



Tehtävässä on 6 kk koeaika



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



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

Valintaryhmään kirkkoneuvosto nimeää henkilöstöpäällikön,
ruokapalveluesimiehen sekä kiinteistöpäällikön.
Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 14.9.2021
Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkoneuvosto julisti haettavaksi vakituisen suntion tehtävän kokouksessaan
17.8.2021. Tehtävä oli haettavissa 28.8.-9.9.2021.
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LAVA

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

Esitys

Esitys valittavasta henkilöstö annetaan kirkkoneuvoston kokouksessa.

Liitteet

--

Käsittely

Henkilöstöpäällikkö selosti valintamenettelyä ja haastatteluja. Hakijoita oli 16.
Työryhmä haastatteli viisi hakijaa: Minna Malmi, Pasi Pollari, Olavi Rantanen,
Tommi Tirkkonen ja Päivi Wickström.
Henkilöstöpäällikkö esitti kokouksessa, että hakemuksissa ja haastatteluissa
osoitetun kokemuksen ja taidon perusteella tehtävään valitaan Pasi Pollari ja
varalle Päivi Wickström 15.10.2021 lähtien, tai myöhemmin sopimuksen
mukaan.
Tehtävän vaativuusryhmä on 402, siinä on 6 kk koeaika, ja valitun on
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 206

Vakituisen kanttorin palkkaaminen B-virkaan

Diaarinumero

DKAN/114/01.01.01/2019

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkovaltuusto on perustanut vakituisen B-kanttorin viran kokouksessaan
2.9.2021. Virka saa lainvoiman lokakuun alussa, jonka jälkeen virkaan
voidaan palkata henkilö.
Kanttori Tarja Sillanpää on jättänyt eroanomuksen virastaan siten, että hänen
viimeinen palveluksessaolopäivä on 31.1.2022.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kanttori Sillanpää on osallistunut paljon
varhaiskasvatuksen musiikkikasvatukseen. Seurakunnan tuleekin varmistaa
Sillanpään eläköidyttyäkin laadukas musiikkikasvatus myös
varhaiskasvatuksessa.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 14.09.2021

Esitys

1. Kirkkoneuvosto avaa B-kanttorin viran haettavaksi seuraavin ehdoin:


Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen päätöksen nro 108
mukaista ylempi korkeakoulututkinto.



Viran vaativuusryhmä on 601.



Virassa on 6 kuukauden koeaika.

2. Rekrytointia valmistelevaan ryhmään valitaan johtava kanttori, kirkkoherra,
henkilöstöpäällikkö sekä yhteyden johtokunnan puheenjohtaja
Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 207

Tupu Sammaljärven sivutoimilupa

Diaarinumero

DKAN/16/01.00.00/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Tiedottaja Tupu Sammaljärven palvelussuhde Kangasalan seurakuntaan on
80% täydestä työajasta. Sammaljärven palvelussuhde on määräaikainen ja
päättyy 31.12.2021.
Sammaljärvi on jättänyt sivutoimi-ilmoituksen, jonka mukaan hän tekee
työaikansa ulkopuolella sivutoimisesti Suomen Nivelyhdistyksen lehteä.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 14.9.2021

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää sivutoimiluvan Tupu Sammaljärvelle.

Liitteet

Sammaljärven sivutoimi-ilmoitus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 208

Lausunto Ellintien asemakaavaluonnoksesta

Diaarinumero

DKAN/58/03.02.01/2018

Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Kangasalan kaupunki on asettanut Elintien alueen asemakaavan muutoksen
nähtäville ja kommentoitavaksi 19.8-17.9.2021 väliselle ajalle. Asemakaavalla
osoitetaan Ellintien alueelle mahdollisuus supermarketin muuttamiseen
hypermarketiksi ja sitä palvelevien paikoitustilojen rakentamiseen.
Kangasalan seurakunnan kommentit kaavamuutokseen ovat seuraavat:
Hypermarketin julkisivu tulee olla hillitty ja sopia nykyiseen ympäristöön.
Värimaailman ja ulkovalaistuksen toteutuksessa tulee huomioida viereinen
hautausmaa ja kirkkorakennus
Kerroskorkeus ei saa kasvaa nykyisestä, jottei Kangasalan kirkon näkymä
esty Lahdentien liittymästä tullessa. Kangasalan kirkko on valittu Kangasalan
kaupungin kauneimmaksi rakennukseksi ja sen tulisi näkyä saavuttaessa
Kangasalan keskustaan.
Parkkipaikkoja tulisi olla riittävästi, jotta Kirkon pysäköintipaikat eivät joudu
hypermarketissa asioivien käyttöön
Lisääntyvä liikenne tuo paineita Ainontielle. Tie on kapea ja jyrkkä kirkon
kohdalla. Tie on myös talvisin liukas. Seurakunta pyytää Kangasalan
kaupunkia harkitsemaan, että Ainontiestä tehdään yksisuuntainen
Kangasalantieltä Finnentien suuntaan.

LAVA

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

Esitys

Annetaan lausunto yllä olevan mukaisesti.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

13/2021
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§ 209

Ruutanan tontin lunastusilmoitus ja myynti: Seini

Diaarinumero

DKAN/13/02.05.00/2020

KN 17.8.2021
KN 2.9.2021
KV 2.9.2021
KN 14.9.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Liitteet sisältävät ei-luovutettavia henkilötietoja sekä seurakunnan julkisia
liikesalaisuuksia, Julkisuuslain 24 § 17-kohta.
Seurakunnalla on Ruutanassa yhteensä 36 vuokratonttia, jotka on vuokrattu
vuosina 2011 - 2013 viideksikymmeneksi vuodeksi. Vuokrasopimukset on
vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa.
Ruutanan vuokratonttien vuokrasopimuksissa on lunastuslauseke, jonka
mukaan (kohta 23) ”Vuokramiehellä on oikeus ostaa tontti omakseen 10
vuoden vuokra-ajan jälkeen kyseisen ajan käyvällä hinnalla. Kauppa
edellyttää kirkkohallituksen vahvistamista.”
Yhteensä 16 tontin lunastusoikeus täyttyy vuonna 2021.
Aikaisemmat myyntipäätökset
Kirkkoneuvosto on kokouksissaan 17.8.2021 ja 2.9.2021 tehnyt
kirkkovaltuustolle esityksen yhteensä kahdeksan tontin myymisestä.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2.9.2021 myydä tontit ja alisti
päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Tämä esittely perustuu vastaaviin tietoihin ja perusteisiin kuin nämä
aikaisemmat päätökset (lunastushintataulukko ja markkinahinta-arviot).
Lunastusilmoitus ja kauppakirjan luonnos
Matias Seini on 6.9.2021 lähettänyt seurakunnalle lunastusilmoituksen, jolla
hän ilmoittaa, että kaupan voi laittaa vireille seurakunnan lähettämän
kauppakirjaluonnoksen mukaisesti (Liite, sisältää ei-luovutettavia
henkilötietoja).
Matias Seinille on aikaisemmin lähetetty kauppakirjan luonnos liitteineen.
Kauppakirjan luonnos on liitteenä (Liite, sisältää ei-luovutettavia
henkilötietoja).

Pöytäkirja
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-

Matias Seini, tontti 211-445-3-58, hinta 46.075,00 €

Päätösprosessi
Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan kiinteän omaisuuden luovuttaminen edellyttää,
että päätös kirkkovaltuustossa tehdään 2/3 määräenemmistöllä.
Kirkkolain 14 luvun 4 § mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta
luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto päättää myydä seuraavan kiinteistön liitteenä olevan
kauppakirjan luonnoksen mukaisesti:
- Matias Seini, tontti 211-445-3-58, hinta 46.075,00 €
2. Todetaan päätöksen määräenemmistö
3. päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Liitteet

lunastusilmoitus, kauppakirjan luonnos (sisältää ei-luovutettavia
henkilötietoja).

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 210

Missio 2022 -yhteistyösopimus

Diaarinumero

DKAN/38/09.01.07/2021

Yhteyden johtokunta 3.6.2021
Valmistelija

Jukka Heroja

Esittelijä

Kari Mikkonen
Missio2022-tapahtuma kokoaa eri kirkkoja yhteen. Miten Kangasalan
seurakunta osallistuisi?

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: eri medioiden rikas käyttö tapahtumassa
näkyy myös lapsille ja nuorille.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehnyt Jukka Heroja 27.5.2021

Esitys

Asiaa aletaan valmistella

Liitteet

Pastori Mikkosen toimittama esite missiosta

Päätös

Johtokunta puoltaa osallistumista missioon syksyllä 2022.

Toimeenpano
Muutoksenhaku

KN 14.9.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Yhteyden johtokunta on valmistellut osallistumista Missio 2022 –tapahtumaan
tulevana vuonna.
Tapahtumaa varten seurakunnalle on lähetetty sopimusluonnos (Liite).
Tapahtumaan osallistumisen sopimushinta on 2.500 €.
Yhteyden johtokunta valmistelee talousarvioonsa osallistumisen
toimintamäärärahaa, jonka arvio on tällä hetkellä 15.000 €.

LAVA

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

Esitys

1. Hyväksytään liitteenä oleva Missio 2022 –sopimusluonnos
2. Maksetaan kertamaksuna sopimuksesta 2.500 €.

Pöytäkirja
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Liitteet

sopimusluonnos

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 211

Asunto-osakkeen kauppakirja: as. oy. Ukinhovi

Diaarinumero

DKAN/12/03.01.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Asunto-osake as. oy Ukinhovi, Urheilutie 7 D 30, on myyty kauppakirjalla
17.8.2021. Kauppakirja on liitteenä (Liite).
Kyseessä oli viimeinen seurakunnan omistama asunto-osake asuntoosakeyhtiöistä, joissa seurakunta on ollut pelkästään yksittäisten osakkeitten
omistajana.
Asunto-osake on saatu seurakunnalle Taimi Lehdon testamentilla 11.11.1994.
Testamenttiin sisältyy erikoisehto, että Taimi Lehdon haudan hoitoon
varataan omaisuudesta riittävä osuus.

LAVA

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

Esitys

Merkitään kauppakirja tiedoksi.

Liitteet

kauppakirja 17.8.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 212

Diakoniatyön asuntorahaston säännöt

Diaarinumero

DKAN/51/02.05.03/2017

Palvelun johtokunta 11.2.2021
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.6.2020 (§132) päättänyt, että
seurakunnan omistamat asunto-osakehuoneistot myydään. Sen hetkisen
tiedon mukaan asunto-osakkeista kaksi oli alun perin Kangasalan
diakoniayhdistyksen hankkimia. Diakoniayhdistyksen toiminnan loputtua
vuonna 1992 sen omaisuus siirtyi yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
Kangasalan seurakunnan diakoniatyölle. 17.11.2020 (§240) Kirkkoneuvosto
päätti myydä kyseiset asunnot Mäntyveräjäntie 3-5 A5 ja F48 (kaksi yksiötä)
yhteishinta 80 000 euroa.
Marraskuussa 2020 myytyjen asuntojen myyntejä edeltävän
valmisteluprosessin yhteydessä selvisi, että vuonna 2014 seurakunta on
myynyt asunto-osakehuoneiston (1h+kk) osoitteessa Mäntyveräjäntie 3-5 F
50. Toteutunut kauppahinta oli 47 000 euroa. Tämäkin asunto oli alun perin
Diakoniayhdistykseltä saatu ja siksi kyseinen summa olisi tullut aikanaan
tulouttaa diakoniatyön lahjoitusvarojen hyväksi. Kirkkoneuvoston korjasi asian
kokouksessaan 15.12.2020 (§270)
Kirkkoneuvosto antoi 15.12.2020 Palvelun johtokunnalle tehtävän valmistella
asuntorahastolle säännön, jonka mukaan asunto-osakkeista saatuja varoja
voidaan käyttää diakonian auttamis- ja palvelutehtävässä.
Päätöksen diakoniatyön lahjoitusvarojen käytöstä tekee palvelun johtokunta.

LAVA

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

Esitys

Palvelun johtokunta laatii kirkkoneuvostolle esityksen Diakoniatyön
asuntorahaston säännöiksi

Liitteet

Pohjaesitys asuntorahaston säännöiksi

Päätös

Johtokunta keskusteli asiasta esityksen pohjalta ja päätti perustaa työryhmän,
joka laatii Diakonian asuntorahaston säännön. Työryhmään valittiin
puheenjohtaja Marko Wickholm, talousjohtaja Henri Lehtola ja johtava
diakonian viranhaltija Mirja-Leena Hirvonen. Työryhmä voi halutessaan
kutsua mukaan vielä muun asiantuntijan. Kun sääntö on laadittu, se
lähetetään vielä johtokunnan jäsenille nähtäväksi.

Toimeenpano

työryhmä

Pöytäkirja
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Palvelun johtokunta 3.6.2021
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Rahaston varoista voidaan antaa
avustuksia myös lapsiperheille. Lapsivaikutusten arviointi on tehty Palvelun
johtokunnan kokouksessa 3.6.2021

Esitys

Johtokunnan asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen Diakonian
asuntorahaston säännöksi. Johtokunta tutustuu asiaan ja lähettää valmiin
sääntöesityksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Liitteet

Esitys Diakonian asuntorahaston säännöiksi

Päätös

Johtokunta keskusteli esityksestä, hyväksyi säännöt pienin muutoksin ja
esittää niitä edelleen kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

Valituskielto

KN 14.9.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Palvelun johtokunta on viimeksi 3.6.2021 käsitellyt Diakonian asuntorahaston
sääntöä.
Johtokunta on päättänyt esittää hyväksyttäväksi liitteenä olevat säännöt.
(Liite).
Säännöissä otetaan huomioon varojen alkuperä, käyttö, toimivaltasuhteet ja
valvonta. Kyseessä on erityiskatteinen rahasto. Sen perustaminen siirtää
seurakunnan hallussa olevia käteisvaroja taseessa toimeksiantojen varoihin
erityiskatteisena rahastona.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. perustaa erityiskatteisen rahaston nimeltä Diakonian asuntorahasto;
2. päättää rahaston peruspääomaksi on 127.000 €;
3. hyväksyy liitteenä olevat Diakonian asuntorahaston säännöt;
4. Sääntö tulee voimaan heti hyväksymisensä jälkeen.

Liitteet

Esitys Diakonian asuntorahaston säännöiksi, ver KN 14.9.2021

Pöytäkirja
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Käsittely

Keskustelun jälkeen esittelijä esitti, asia jätetään pöydälle uuteen
valmisteluun.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti talousjohtajan kokouksessa tekemän esityksen
mukaisesti jättää asia pöydälle uuteen valmisteluun.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

Valituskielto

Pöytäkirja
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§ 213

Talouden toteuma 8/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talouden toteuma 8/2021. Raportissa on seurakuntatalouden
kokonaisuus sekä pääluokat. Tasaisella toteutumisella kulut ja tuotot tulisi olla
n. 67 %.
Raporttia vääristää n. -21.000 € investointimenot, joita ei ole vielä siirretty
investoinneille. Tuloissa näkyy irtaimen omaisuuden myyntejä n. 341.000 €,
puunmyyntituottoja n. 50.000 ja lahjoituksia n. 44.000 €. Henkilöstökulut
näyttävät toteutuvan varsin tarkasti talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa
on 3-4 % säästö.
Toimintatuotot
ilman myyntejä ja lahjoituksia

Toimintakulut
henkilöstökulut
Toimintakate
ilman myyntejä ja lahjoituksia

128 %
76 %

63 %
65 %
53 %
61 %

hallinto
hallinnon toimintatuottoja vääristää -4.000 € jaksotuskirjaus.
Toimintatuotot

16 %

Toimintakulut

62 %

henkilöstökulut
Toimintakate

55 %
65 %

seurakuntatyö
Seurakuntatyön tuotoissa on n. 44.000 lahjoitustuottoja ja n. 10.000
avustuksia.
Toimintatuotot

94 %

Toimintakulut

63 %

henkilöstökulut
Toimintakate

68 %
60 %

Pöytäkirja
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hautausmaat
Mukana on investointikuluja n. 5.700 €.
Toimintatuotot

87 %

Toimintakulut

60 %

henkilöstökulut

64 %

Toimintakate

39 %

kiinteistöt
Kiinteistöjen tuotoissa on 50.000 € metsätuottoja ja 341.000 € irtaimen
myyntivoittoja. Kuluissa jo koko vuodelle tarkoitettuja kuluja kuten
vakuutusmaksuja sekä vuosihuoltoja. Lisäksi kuluissa on n. -16.000 €
investointimenoja, jotka kohdistetaan myöhemmin investoinneille.
Toimintatuotot

202 %

ilman myyntejä

80 %

Toimintakulut

64 %

henkilöstökulut

63 %

Toimintakate

35 %

ilman myyntejä

61 %

Kirkollisverot
Kirkollisverotulot ovat kehittyneet edelleen hyvin. Tammi-elokuun aikana
kirkollisveroja on tilitetty n. 265.000 € enemmän kuin viime vuonna
vastaavana aikana. Kuluvan vuoden talousarviossa on arvioitu, että
kirkollisveroja kertyy 5.300.000 €, eli -366.000 € vähemmän kuin viime
vuoden toteuma.
2020 toteutunut
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Yhteensä

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

2021 toteutunut

3 798 324,45

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

602 558,51
528 373,61
492 550,26
510 246,81
540 326,06
493 715,19
543 688,66
352 631,60

4 064 090,70

4 064 090,70

Pöytäkirja

13/2021

24

14.09.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

talouden toteuma 8/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 214

Kuukausiraportti 7/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on kirkon toimintatilastoista ja kirkon palvelukeskuksen tiedoista
koostettu kuukausiraportti 7/2021.

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

Kuukausiraportti 7/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 215

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset

Esitys:

Viranhaltijapäätöksiä ei ole

Päätös

Viranhaltijapäätöksiä ei ollut.

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku:

otto-oikeus

13/2021
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§ 216

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
a. Kuvauslupa Kangasalan kirkossa
Tuotantopäällikkö Annukka Vastela Warner Bros. International Television
Production Finlandilta pyytää kuvauslupaa Kangasalan kirkkoon Sukuni
salat –sarjan kuvauksiin yhdeksi päiväksi. Hakemus on liitteenä (Liite).
Kirkon käytöstä päättää kirkkoherra ja kirkkoneuvosto yhdessä.

Esitys

Puheenjohtaja esitti, että kuvauslupa myönnetään.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Liitteet

kuvauslupahakemus

Tiedoksi

hakijalle

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 217

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1.

Ilmoitusasioita ei ollut

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 218

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kangasalan seurakunta
Kirkkoneuvosto
14.9.2021

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 201- 203, 206, 208-209, 211-215, 217-218.

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: 204-205, 207, 210, 216.

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: 204-205, 207, 210, 216.

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

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

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

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

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
–

oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

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

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

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

b) Valitus markkinaoikeuteen

pöytäkirjan pykälät: - -

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

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

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

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

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

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
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–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

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

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

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

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

–

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on
kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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Lisätietoja
Henri Lehtola
kirkkoneuvoston sihteeri
henri.lehtola@evl.fi
040 309 8007
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