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§ 18

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.
Alkuhartaus.
Kirkkoherra onnitteli ja ojensi kukat Sääksmäen seurakunnan kirkkoherraksi
valitulle Timo Warikselle.
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 2.2.2022.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä oli 12 kirkkoneuvoston jäsentä.
Kirkkoneuvosto oli täysilukuinen.
Kohdassa (2) todettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.

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

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Ville Keskinen ja Maija Kirvesoja.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikana 10.2. – 25.2.2022.
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

Käsittely

Puheenjohtaja esitti, että asia 29 (kirkkoherran ja talousjohtajan tavoitteitten
arviointi) käsitellään asian 24 (ruokapalvelukokki) jälkeen

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti niin, että asia 29 käsiteltiin asian
24 jälkeen.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 19

Luottamustoimesta vapauttaminen: Salminen ja Pyysalo

Diaarinumero

DKAN/66/00.00.00/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Tuula Salminen pyytää 7.1.2022 päivätyllä viestillään eroa kirkkovaltuuston
jäsenen ja kirkkoneuvoston varajäsenen tehtävistä 1.1.2022 lähtien.
Minna Pyysalo pyytää 24.1.2022 lähetetyllä kirjeellään eroa kirkkovaltuuston
jäsenen tehtävästä 1.2.2022 lähtien paikkakunnalta muuton vuoksi.
Riippumaton seurakuntaväki –ehdokaslistan nykyinen ensimmäinen
varajäsen on Markku Tiilikainen ja toinen varajäsen Harri Ahonen.
Tuula Salminen on kirkkoneuvostossa Liisa Sarkalan varajäsen.
Eron myöntää kirkkovaltuusto. Luottamushenkilö hoitaa tehtäväänsä siihen
saakka, kunnes ero on myönnetty.
Ero luottamustehtävästä voidaan myöntää pätevästä syystä.
Vaalikelpoisuutensa menettänyt luottamushenkilö vapautetaan tehtävästään.
KL 10: 2 § (20.8.2004/821)
Jäsenet
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään,
vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista
henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. (1 mom)
KL 23: 3 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden rajoitus
Luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen
henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa.
Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luottamustoimeen saa valita
tämän seurakunnan palveluksessa olevaa henkilöä. Jos seurakunta
kuuluu seurakuntayhtymään, ei seurakuntayhtymän eikä siihen
kuuluvan seurakunnan palveluksessa oleva henkilö ole vaalikelpoinen
tämän seurakuntayhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan
luottamustoimeen. (1-2 mom)
KL 23: 4 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö
ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2
ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden
kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei
kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
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KL 23. 6 § (6.6.2014/414)
Päätösvalta luottamushenkilöä koskevassa asiassa
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
KL 23: 7 §
Luottamustoimen hoitaminen
Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on
valittu ja sen jälkeenkin, kunnes toinen on valittu hänen sijaansa.
Luottamushenkilön on hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia
on lopullisesti ratkaistu, jos:
1) luottamushenkilövaalista on tehty valitus;
2) eroa ei ole myönnetty;
3) kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto on 10 luvun 6 §:n
nojalla jättänyt kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
vaalipäätöksen täytäntöön panematta.
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla
tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee,
menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet
pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on
valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto myöntää Tuula Salmiselle eron kirkkovaltuuston jäsenen ja
kirkkoneuvoston varajäsenen tehtävistä;
2. kirkkovaltuusto vapauttaa Minna Pyysalon kirkkovaltuuston jäsenen
tehtävästä;
3. Kirkkovaltuusto kutsuu kirkkovaltuuston jäseneksi Riippumaton
seurakuntaväki –ehdokaslistan 1. varajäsen Markku Tiilikaisen ja 2.
varajäsen Harri Ahosen kokouspäivästä alkaen kirkkovaltuuston
toimikauden loppuun saakka; sekä
4. kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsen Liisa Sarkalalle uuden
henkilökohtaisen varajäsenen kokouspäivästä alkaen kirkkoneuvoston
toimikauden loppuun asti.

Liitteet

kirje Salminen; kirje Pyysalo

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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§ 20

Oikaisuvaatimus haudan 1-20-08-015-016 Tuhola hautamuistomerkin asennus

Diaarinumero

DKAN/27/05.03/2021

Valmistelija

Liisa Huhta

Esittelijä

Henri Lehtola
Aarre ja Eeva Tuhola pyytävät 29.11.2021 päivätyllä anomuksellaan, että
muistomerkkiä haudalla 1-20-08-015-016 siirretään 25 cm oikealle.
Hautamuistomerkki on nyt asennettu lakien, säädösten ja vakiintuneiden
käytänteiden mukaan haudan (2 m leveä sisältäen 2 rinnakkaista
syvähautapaikkaa) keskelle siten, että muistomerkin keskikohta on mitattu
palkille hautapaikkojen 015 ja 016 väliin.
Seurakuntapuutarhuri on tehnyt anomuksesta viranhaltijapäätöksen, jossa ei
myönnetä lupaa muistomerkin siirtoon. Muistomerkki on mitoitettu koko
hautaa koskevaksi (kaksi hautapaikkaa), eikä hautamuistomerkin
hyväksymisvaiheessa ole tullut esille mainintaa erilaisesta toiveesta
hautamuistomerkin asennuksen suhteen. Hautamuistomerkkisuunnitelma on
hyväksytty 27.10.2021.
Aarre ja Eeva Tuhola vaativat 15.12.2021 lähettämällään kirjeellään oikaisua
seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökseen 9/2021. He haluavat edelleen,
että muistomerkkiä siirretään palkilla nykyisestä paikastaan 25 cm oikealle.
Oikaisuvaatimuksessa on kaksi kuvaa haudasta, jotka havainnollistavat
vaatimusta.
Alkuperäisessä pyynnössään hakijat pyytävät, että hautamuistomerkkiä
voisi siirtää 25 cm oikealle. Perusteena he esittävät, että hautamuistomerkki
ei ole lainkaan hautapaikan ainoa haudan kohdalla. Siirron tarkoituksena on,
että hautamuistomerkki olisi paremmin haudan kohdalla. He toivovat, että
muistomerkki olisi oikealla paikallaan. Esitetyssä kuvassa on tarkoitus
näyttää, että hautapaikka on aivan haudan oikeassa reunassa.
Seurakuntapuutarhuri on viranhaltijapäätöksessään 9/2021 vastannut, että
muistomerkille mitataan haudan keskikohta, johon muistomerkin keskikohta
on asennettava. Hautamuistomerkkisuunnitelmassa ei ollut poikkeavaa
asennustoivetta. Seurakuntapuutarhuri viittaa siihen, että hautaustoimen
normit tulevat mm. hautaustoimilaista, kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, sekä
lisäksi hautaustoimen ohjesäännön määräyksistä. Lisäksi seurakunnalla voi
olla yksityiskohtaisempia määräyksiä ja ohjeita. Muistomerkkien
asentamiseen liittyvät säädökset takaavat tasavertaisen ja tasapuolisen
kohtelun kaikille omaisille.
Oikaisuvaatimuksessaan hakijat edelleen pyytävät, että hautamuistomerkkiä
voisi siirtää 25 cm oikealle. Perusteluna he viittaavat alkuperäiseen
pyyntöönsä. Sen lisäksi he esittävät perusteluna sitä, he hakevat
nimenomaan poikkeusta säännönmukaisesta muistomerkin asennuksesta.
Sen vuoksi lait ja määräykset eivät ole riittävä peruste evätä pyyntöä.

Pöytäkirja

2/2022

7

08.02.2022
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Hautamuistomerkin alla on palkkikivi, joka pitää kivilinjan yhtenäisenä.
Hautamuistomerkit ovat eri levyisiä, joten niiden välinen etäisyys vaihtelee
hautausmaalla. Tästä johtuen hautausmaan yleisilme ei kärsi. Edelleen,
koska hautakivi ei ole lainkaan hautapaikan kohdalla, on vaara, että haudan
yli kuljetaan.
Säännökset ja ohjeet
Hautaustoimilain 14 § mukaan hautamuistomerkin hyväksyy hautausmaan
ylläpitäjä. Kirkkolain 17 luvun 7 § mukaan hautaustoimen ohjesäännössä
annetaan määräykset muistomerkkien hyväksymisestä. Hautaustoimen
ohjesäännön 14 § mukaan ”Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava
haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki on asennettava siten, ettei
kaatumisen tai vieremän vaaraa ole. Hautamuistomerkkejä koskevat tarkat
säädökset ilmenevät hautatoimen ohjeistosta, joka hyväksytään
seurakunnassa.” Seurakunnan hautausmailla on täysin vakiintunut ohje ja
käytäntö, että muistomerkin keskikohta asennetaan haudan keskikohdalle.
Tätä noudatetaan yhdenvertaisesti kaikkiin muistomerkkeihin. Ohje on
kerrottu mm. seurakunnan kotisivuilla. Muistomerkkien ja asennusten
hyväksyntä on delegoitu seurakuntapuutarhurille.
Hautapaikan mitat ja paikka
Hakijoille on luovutettu hauta, joka on 200 cm leveä. Siinä on kaksi 100 cm
levyistä hautapaikkaa. Hautamuistomerkki on 120 cm leveä. Tällöin
hautapaikka ulottuu 40 cm yli muistomerkin reunan oikealle ja vasemmalle
puolelle. Hautapaikan keskikohta on 10 cm hautamuistomerkin reunasta
haudan keskikohtaan päin. Hautapaikka on siten 60 cm muistomerkin
kohdalla ja 40 cm. sen reunojen yli.
Oikaisuvaatimuksessa näkyvän viereisen haudan muistomerkki on 100 cm
haudalla 60 cm. Viereisen haudan reuna tulee 20 cm sen muistomerkistä
vasemmalle.
Tuholan ja viereisen muistomerkin väliin jää 60 cm tyhjä väli, josta 2/3 on
Tuholan haudan puolella ja 1/3 Kivimäen haudan puolella.
Kuvissa näkyvä asemointi
Oikaisuvaatimukseen liitetyistä kuvista voi syntyä vaikutelma, että
hautapaikka olisi lähes kiinni viereisen haudan muistomerkin vasemman
kohdalla. Kesäkuvassa kate on lähellä viereistä muistomerkkiä, ja
talvikuvassa havujen keskikohta on silmämääräisesti selvästi Tuholan
muistomerkin oikean reunan oikealla puolella.
Seurakuntapuutarhuri on ilmaissut, että hauta on kaivettu haudalla oikeaan
kohtaan. Näin ollen kaivetun haudan keskikohta on kuvien näyttämän
hautakatteen ja havujen osoittamien kohtien vasemmalla puolella.
Hautakummun laskennallinen keskikohta on Tuholan hautamuistomerkin
sisäpuolella 10 cm. reunasta keskikohtaan päin.
Kaaviokuva:

Pöytäkirja

2/2022

8

08.02.2022
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

Johtopäätökset
Hakijat ovat varsinaisena asiaperusteenaan esittäneet, että hautapaikka on
irrallaan ja sivussa muistomerkistä, tai muistomerkki ei ole lainkaan
hautapaikan kohdalla.
Näin ei pitäisi olla. Hautapaikan keskikohta on muistomerkin leveyden alan
sisällä ja suurin osa (60 cm 100 cm leveydestä) siitä on muistomerkin
kohdalla.
Kuvista kyllä syntyy vaikutelma, että kaivettu hauta olisi aivan lähellä
Kivimäen muistomerkkiä. Hautauksen yhteydessä lankutus on kaikkiaan noin
2 m leveä. Kuvissa näkyvä haudalle asetettu kate ja myös talvikuvassa havut
eivät asetu hautapaikan keskikohdalle. Hautapaikka ei tosiasiassa ole sivussa
muistomerkistä. Kuitenkin kuvissa hautapaikkaa osoittavat kohdat (kate ja
havut) ovat selvästi enemmän oikealla kuin keskikohtaan asetettuina olisivat.
Hautaustointa koskevien ohjeitten mukaan muistomerkki asennetaan haudan
keskelle. Yhdenvertaisen kohtelun perusteella tästä ei myönnetä erivapautta.
Lisäksi näyttää siltä, että hautakummun asettelu ei anna oikeaa kuvaa
hautapaikan todellisesta sijainnista. Näin ollen se, että hautapaikka olisi
sivussa muistomerkistä, ei johdu siitä, että kaivettu hauta ja lasketun arkun
paikka olisi sivussa muistomerkistä, vaan siitä, että hautakummun asettelu on
siitä sivussa. Näin ollen vaikutelma on enemmän esteettinen ja käytännöllinen
kuin se, että kaivettu hauta olisi sivussa muistomerkistä. Tämä on myös
korjattavissa. Hakijat pyytävät lupaa siirtää muistomerkkiä 25 cm. Kuvien
perusteella kate ja havut ovat silmämääräisesti katsoen sen verran enemmän
oikealla kuin hautapaikan keskikohta on. Muuttamalla hautakummun
muotoilua ja sijoittelua hautapaikan keskelle saadaan sama vaikutus kuin
pyydetyllä muistomerkin siirrolla.
Yllä olevassa kaaviokuvassa näkyy, kuinka hautapaikan keskikohta sijoittuu
suhteessa muistomerkkiin.
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LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Hautamuistomerkeillä on merkitystä
siihen, kuinka lapset ja nuoret voivat muistaa ja surra omaisiaan.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty seurakuntapuutarhurin
viranhaltijapäätöksessä.

Esitys

Seurakuntapuutarhurin päätöstä 9/2021 ei oikaisuvaatimuksen johdosta
muuteta.

Liitteet

Muistomerkin siirtopyyntö, seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätös,
oikaisuvaatimus, kaaviokuva haudasta

Käsittely

Ville Keskinen esitti, että Tuholan oikaisuvaatimus hyväksytään ja
muistomerkki voidaan siirtää. Koska esitystä ei kannatettu, se raukesi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 21

Kirkkojärventien katusuunnitelmaehdotus / Kirkkojärventien perusparannus

Diaarinumero

DKAN/58/03.02.01/2018

Valmistelija

Liisa Huhta/ Teemu Takala/ Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Keskustan hulevesiverkoston parantamisen ensimmäisen vaiheen
yhteydessä rakennetaan Myllystenpohjantien ja Kirkkojärventien (ent.
Kalmistontie) hulevesiverkoston runkolinjat. Rakentamisen yhteydessä
Kirkkojärventien katurakenteet peruskorjataan ja liikennejärjestelyt päivitetään
alueen nykyisiä ja tulevia toimintoja tukeviksi.
Kirkkojärventien peruskorjauksen yhteydessä kadun alkuosalle toteutetaan
pyörätie ja jalkakäytävä, joka parantaa torin ja pysäköintitalon välistä
turvallisuutta.
Seurakunta lausuu muistutuksena seuraavaa:
Suunnittelualue vaikuttaa Kangasalan seurakunnan Läntisen hautausmaan
käyttöön. Kulun hautausmaalle ei tule heikentyä perusparannuksen aikana
eikä sen seurauksena. Hautausmaalle on myös ajoneuvoliikennettä.
1. Työmaanaikaisia huomioita:
Hautaustoimen näkökulmasta kadun kunnostuksessa tulee huomioida
ainakin se, että Läntisen hautausmaiden vesisulkukaivo on keskellä tuota
katua (hiukan Läntisen hautausmaan portista Myllystenpohjatielle päin) ja
vesimittarikaivo / verkoston tyhjennys samaisen kadun reunassa (hieman
varastorakennuksen Kuohulahden puoleista kulmaa alempana).
Hautausmaan käytön ja hoidon vuoksi vedet eivät missään olosuhteissa
saa olla poikki aikavälillä 2.5.2022- 30.9.2022.
Työmaavastaavan toivotaan pitävän aktiivista yhteyttä työmaan eri
vaiheista. Hautausten sujuvuus tulee taata korjausten aikana. Mahdolliset
kulkuestymät hautausmaalle tulee sopia hyvissä ajoin etukäteen
seurakuntapuutarhurin tai hänen kesäsijaisensa kanssa. Arkipäivisin
tapahtuvien hautausten / uurnanlaskujen aikana on hyvän tavan mukaista
välttää kovaa melua aiheuttavaa työtä. Hautaustoimesta voidaan tiedottaa
näistä tilaisuuksista työmaavastaavaa ajoissa etukäteen.
Hautausmaalle suuntautuu säännöllistä ajoneuvoliikennettä. Kiviliikkeiden
tulee päästä purkamaan arkkuhautausta varten haudalla olevat kivilaitteet
myös katuremontin aikana, samoin vainajakuljetukset tpitää pystyä
hoitamaan arkkuhautauksissa. Haudankaivaja (arkkuhautoja varten)
pystyy ajamaan kuorma-autonsa (jolla kuljetetaan kaivukalustoa)
Läntiselle hautausmaalle vain niin, että ajaa auton nokan kohti uimahallia
ja peruuttaa Läntisen portista sisään. Tämä tulee olla mahdollista myös
remontin aikana.
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Istutuksia ei saa vahingoittaa. Tuija-aidat on istutettu reilusti seurakunnan
omalle maalle.
Erityisen toivottavaa olisi, että remontin ollessa hautausmaan varsinaisen
portin kohdalla kulkuväylänä voitaisiin käyttää vanhaa alaporttia ja kulkea
hautausmaan ulkopuolelta raja-aidan viereltä ”vanhaa reittiä” (entisen
matonpesupaikan nurkalta). Ellei tämä ole mahdollista, vaihtoehtoinen
kulku, joka mahdollistaa myös ajoneuvoliikenteen, tarvitsee järjestää.
2. Huomioita perusparannuksen lopputuloksesta ja tavoitteista
Kuorma-auton ja muun ajoneuvoliikenteen kulku hautausmaalle
pääportista tulee pysyä vähintään entisellään.
Kävelykulkuun hautausmaalle uimahallilta päin tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Sen jälkeen, kun alikulku nykyisen K-marketin suunnasta
uimahallille on toteutettu, reittiä pitkin suuntautuu jalankulkua
hautausmaalle. Lisäksi Kangasalan kirkolta hautausmaalle kulkee
hautajaissaattoja yleistä tietä pitkin, minkä vuoksi kulku Kirkkojärventietä
vainajakuljetusauton perässä hautausmaalle sen pääportista tarvitsee
säilyä joustavana.
Lumen kasaukseen tulisi kiinnittää jatkossa parempaa huomiota.
Lumenkasausalueet tulee suunnitella ja ajattaa lumia säännöllisesti pois
alueelta. Hautausmaan raja-aidan päälle lumia ei saa kasata.
LAVA

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

Esitys

Annetaan muistutus yllä olevan mukaisesti.

Liitteet

katualueen peruskorjaussuunnitelma

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 22

Hautaohjelmiston valinta

Diaarinumero

DKAN/16/02.06.01/2021

Valmistelija

Liisa Huhta/ Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Liitteet sisältävät tarjous- ja liikesalaisuutietoa (Julkisuuslain 7 § 2 mom, 11 §
2 mom 6-kohta, 23 § 1 mom 20-kohta)
Seurakunnassamme on ollut käytössä vuosituhannen vaihteesta asti Status
srk -ohjelmisto erilaisine sovelluksineen ja liittymineen. Tuolloin CGI:n
yhteistyökumppanina oli Rauhala, nykyään Kirkkohallitus.
Hautakirjanpidon lisäksi Statuksen avulla hoidetaan nykyään haudanhoito ja
haudan hallinta-ajan vapaaehtoinen jatkolaskutus. Ennen Kipaa ohjelmistoa
käytettiin laajasti myös talous- ja henkilöstöhallintoon. Nykyään
palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon puoli ovat katseluoikeutena.
Liittymistä (rajapinnoista) käytössä on Kipa, Kirjuri ja hautakartta.
Järjestelmästä kulkee tietoa kirjanpitoon, jäsentietojärjestelmään ja
paikkatietoa.
Statuksesta on tarkoitus kehittää selainpohjainen Premium-versio uudelle
alustalle. Kehitystyö on aloitettu vuoden 2022 alussa.
Kaikilta käyttäjäseurakunnilta pyydetään melko nopealla aikataululla
sitoutumista viiden vuoden pituiseen sopimukseen (Liite). Mikäli sopimusta ei
synny emmekä ota käyttöön Status Premiumin -palveluja, nykyisen Statuksen
tuotantokäyttö päättyy 31.12.2022 ja nykyisen Statuksen historiakantojen
katselukäyttö päättyy kaikilta seurakunnilta viimeistään 31.12.2023. Status
Premium käyttö tämänhetkisen aikataulun mukaan alkaa 2023 alusta alkaen
sitä mukaa, kun seurakunnissa saadaan versiopäivitys asennettua.
Samankaltaisia ohjelmistoja on vain kahdella muulla tuottajalla: Innofactor
Prime Hautatoimi ja Katrina Kyrkogård. Molemmista on pyydetty tarjous ja
näihin vaihtoehtoihin on tutustuttu niin käyttäjäpalautteita kuulemalla kuin
esittelywebinaarinkin kautta (Liite).
Vertailu tarjouksista on liitteenä (Liite). Lisäksi järjestelmän muutokseen
tulisivat omat kustannuksensa, sekä myös käyttöönottoon liittyvä
perehtyminen ja koulutus.

LAVA

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

Esitys

Päätetään tehdä sopimus Status Premium- ohjelmistoon siirtymisestä

Liitteet

tarjousasiakirjat Status Premium, Innofactor Prime, Katrina Kyrkogård
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Käsittely

Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun päätösesityksen, että CGIStatuksen tarjousta ei hyväksytä. Sen sijaan hyväksytään Katrina Kyrkogård hautaohjelmiston tarjous liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti talousjohtajan kokouksessa tekemän muutetun
esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

hankintaoikaisu, oikaisuvaatimus
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§ 23

Varhaiskasvatuksenohjaajan Marja Syrjäpalon irtisanoutuminen ja viran haettavaksi
julistaminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Varhaiskasvatuksen ohjaajan Marja Syrjäpalo on irtisanoutunut 13.1.2022
virastaan siten, että hänen viimeinen palveluksessaolopäivänsä on 13.2.2022.
Kirkkoneuvosto on 17.8.2021 (175§) kokouksessaan päättänyt, että
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Marja Syrjäpalo (sosionomi AMK kirkon
nuorisotyönohjaaja) hoitaa omasta varhaiskasvatuksen ohjaajan virastaan
käsin nuorisotyönohjaajan tehtävää Kahran perhevapaan ajan. Lisäksi
samassa pykälässä kirkkoneuvosto on päättänyt, että varhaiskasvatuksen
ohjaajan virkaan, perustamatta virkaa, kirkkoneuvosto nimittää
yhteisöpedagogi AMK kirkon nuorisotyönohjaaja Anu Kampparin ajalle
1.9.2021 – 7.8.2022. Viran vaativuusryhmä on 502.
Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran pääasiallisiin tehtäviin kuuluu kasvun
johtokunnan alaisten tapahtumien valmistelu, koordinointi ja järjestäminen.
Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtäväalueeseen kuuluvat kristillisen
varhaiskasvastuksen, nuorisotyön ja perhetalon toimintaan sisältyviä asioita.
Hän osallistuu myös rippikoulutyöhön. Tehtävän hoitaminen vaatii
kokonaisymmärrystä kristillisestä kasvatustyöstä Kangasalan seurakunnassa
(varhaiskasvatus, nuorisotyö ja perhetyö). Tehtävässä on tarkoitus painottaa
aikaisempaa enemmän perhetalon toimintaan liittymistä, niin että viranhaltija
kuuluu perhetalon työntekijätiimiin. Tästä johtuen myös virkaan valittavan
koulutusta ja taitoja arvioidaan laaja-alaisesti.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Varhaiskasvatuksen ohjaaja on
keskeinen lasten, nuorten ja perheitten toimintaa suunnitteleva ja toteuttava
työntekijä.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 8.2.2022

Esitys

1. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Syrjäpalon irtisanoutumisen.
2. Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka julistetaan haettavaksi. Hakuaika
päättyy pp.kk.2022.
3. Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen nro 26.8.2020/139
mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto. Hakijan tulee olla
konfirmoitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Esimiehenä toimii
kasvatuksen työalajohtaja. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus ja rikosrekisteriote. Hakijoita pyydetään varautumaan
haastatteluun pp.kk.2022. Tehtävä alkaa 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen
mukaan.
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4. Virantäyttöä valmistelevaan työryhmään nimetään henkilöstöpäällikkö,
kasvatuksen työalajohtaja ja kasvun johtokunnan puheenjohtaja, tai hänen
estyessään varapuheenjohtaja.
5. Kamppari jatkaa tehtävässään sovitun mukaisesti.
6. Henkilöstöpäällikölle aiemmin myönnetty lupa palkata Kahran virkavapaan
ajalle sijainen on edelleen voimassa.
Liitteet

Syrjäpalon irtisanoutumisilmoitus

Käsittely

Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösesityksen, että kohdat (2) –(4)
jätetään pöydälle. Timo Waris teki esityksen kohtaan (5), että Anu Kamppari
palkataan jatkamaan tehtävässään 31.12.2022 asti. Mirja Jussila kannatti
Wariksen esitystä. Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, että Timo
Wariksen esitys hyväksytään yksimielisesti.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti kohta (1) esityksen mukaisesti; kohdat (2) – (4)
yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti jätettiin
pöydälle; kohta (5) yksimielisesti Wariksen tekemän esityksen mukaisesti; ja
kohta (6) yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Kohtaan (1) ja (5) oikaisuvaatimus; kohtiin (2) - (4) ja (6) valituskielto
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§ 24

Ruokapalvelukokin palkkaaminen

Diaarinumero

DKAN/114/01.01.01/2019

KN 10.3.2020
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Henri Lehtola / Mervi Nevala
Ruokapalvelutyöntekijän tehtävä on ollut avoinna viimeisen puolen vuoden
aikana kahteen kertaan. Kummankaan rekrytoinnin seurauksena emme ole
saaneet keittiötoimeen vakituiseen tehtävään työntekijää. Hakijoita
ensimmäisessä haussa oli 22 ja toisessa 13. Tehtävien vaativuusryhmä oli
401, jossa peruspalkka on 1911, 09€.
Kaikkiaan keittiötyöntekijöiden rekrytointi on haastavaa tällä hetkellä.
Ravintola-alan työvoiman osalta on paljon julkisuudessa käsitelty kohtaantoongelmaa. Tälläkin hetkellä TE-palveluiden nettipalvelussa on Pirkanmaan
talousalueella yli 25 avointa tehtävää pelkästään nimikkeellä ”kokki”.
Keittiötyö mielletään kiireiseksi ja kuormittavaksi. Lisäksi palkkatasoa
pidetään alhaisena. Kuitenkin alalla on tunnistettu olevan paljonkin
työttömyyttä.
Kesän ajaksi keittiötoimeen on palkattu kaksi kesätyöntekijää.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapsivaikutuksien arviointi on tehty
kirkkoneuvoston kokouksessa 10.3.2020.

Esitys

1. Kirkkoneuvosto julistaa avoimeksi ruokapalvelukokin tehtävän. Tehtävän
vaativuusryhmä on 403 (2104, 40€). Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.
2. Rekrytointia valmistelevaan työryhmään kirkkoneuvosto nimeää
ruokapalveluesimiehen, kiinteistöpäällikön ja henkilöstöpäällikön.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 8.2.2022
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
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Tehtävä oli kahteen kertaan auki. Ensimmäisen kerran ajan 7.12. –
28.12.2021, tällöin saatiin viisi hakemusta. Näistä hakijoista yksi kutsuttiin
haastatteluun, mutta hän oli jo saanut toisen työpaikan eikä näin ollen ollut
käytettävissä. Hakua jatkettiin ajalla 4.1. – 18.1.2022, ja tällöin saatiin kolme
hakemusta lisää. Rekrytointia valmisteleva ryhmä kutsui haastatteluun yhden
henkilön.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapsivaikutuksien arviointi on tehty
kirkkoneuvoston kokouksessa 10.3.2020.

Esitys

1. Esitys valittavasta henkilöstö annetaan kirkkoneuvoston kokouksessa
2 Tehtävässä on 6 kk koeaika. Tehtävään valitun on esitettävä ennen sen
vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus.

Liitteet

hakijatiedot

Käsittely

Esittelijä totesi, että ensimmäisestä hausta haastatteluun pyydettiin Eija
Kotiranta-Silander, mutta hän ei ollut enää käytettävissä tehtävään. Toisesta
hausta haastateltiin Jenni Ritoluoma. Haastatteluryhmä ehdottaa häntä
valittavaksi.

Päätös

Kohdassa (1) päätettiin yksimielisesti valita tehtävään Jenni Ritoluoma.
Kohta (2) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 25
Pastori
Viranhoitomääräyspyyntö: Hokkanen
Diaarinumero

DKAN/57/01.01.01/2021

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Pastori Ira Sirkiällä on virkamääräys Kangasalan seurakunnan vs.
seurakuntapastorin virkaan 31.8.2022 saakka. Sirkiä on kuitenkin valittu
Lempäälän seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.4.2022 lukien.
Sirkiä siirtyy hoitamaan virkaa, jota on viransijaisena Lempäälän
seurakunnassa hoitanut pastori Atte Hokkanen. Kirkkoherra ja papiston
esimiehenä toimiva kappalainen ovat keskustelleet Hokkasen kanssa. Hän
on halukas toimimaan Kangasalan seurakunnan vs. seurakuntapastorina 1.4.31.5.2022 (Heidi Pitkäsen perhevapaa) ja kesäpappina 1.6.-31.8.2022.

LAVA

Tässä pykälässä on seuraavia kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Hokkanen toimisi 1.4.-31.5.2022 vs.
nuorisopastorina ja opettajana kesäajan rippikouluissa.

Esitys

Kangasalan seurakunta pyytää virkamääräystä pastori Atte Hokkaselle vs.
seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.4.-31.5.2022 ja seurakuntapastorin
virkaan virkaa perustamatta ajalle 1.6.-31.8.2022.
Virkamääräyspyyntö on ehdollinen ja se astuu voimaan, mikäli Sirkiä siirtyy
Lempäälän seurakunnan palvelukseen 1.4.2022 lukien.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra ja tuomiokapituli

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 26

Avustusanomus: Kangasala Classic -kamarimusiikkifestivaali

Diaarinumero

DKAN/80/02.00.01/2019

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan Musiikinystävät ry / Kangasala Classic -kamarimusiikkifestivaali tapahtuma ovat lähettäneet seurakunnalle avustusanomuksen kesän 2022
tapahtumaan liittyen. Festivaalien ajaksi (16.-19.6.2022) on suunniteltu
kahdeksaa konserttia, joista kolme on tarkoitus järjestää Kangasalan
seurakunnan kirkoissa. Avustuksen myöntämisen tavaksi festivaalien
järjestävät esittävät seurakunnan tilojen käyttöön saamista ilman tilavuokraa.
Antamalla Kangasalan, Kuhmalahden ja Sahalahden kirkot festivaalien
konserttikäyttöön ilman tilavuokria Kangasalan seurakunnasta tulisi yksi
kamarimusiikkitapahtuman virallisista yhteistyökumppaneista.
Yhteistyökumppanina Kangasalan seurakunta saisi runsaasti
medianäkyvyyttä eri tapahtumasta kertovissa tiedotusvälineissä.
Avustusanomus saapui esittelijälle sunnuntaina 30.1.2022. Hän välitti
avustusanomuksen samana päivänä yhteyden johtokunnan työskentelystä
vastaavalle viranhaltijalle. Asiaa on tarkoitus käsitellä yhteyden johtokunnan
kokouksessa 2.2.2022. Esittelijä on pyytänyt johtokunnalta lausuntoa asiasta.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Festivaalitapahtuma on monitaiteellinen
tapahtuma, jonka yhteyteen on suunniteltu erityistä ohjelmaa myös lapsille.
Ryhtymällä em. tapahtuman yhteistyökumppanina seurakunta voi tarjota
tukeaan vaikeuksissa olleelle kulttuurialalle ja se on omalta osaltaan
mahdollistamassa korkeatasoista myös lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvaa
kulttuuritarjontaa Kangasalla.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty Yhteyden johtokunnan kokouksessa
2.2.2022.

Esitys

Esitys annetaan kokouksessa.

Liitteet

avustusanomus

Käsittely

Yhteyden johtokunta on 2.2.2022 antanut lausuntonsa, jonka mukaan
”Yhteyden johtokunta haluaa sponsoroida tapahtumaa. Johtokunta ei halua
myöntää vapautusta vuokrista, koska emme halua asettaa ehtoja
vuokravapautuksille. Seurakunta myöntää avustuksen viranhaltijapäätöksellä.
Avustus alentaa vuokria ja on korkeintaan 1500 euroa kesällä 2022.”
Esittelijä esitti kokouksessa, että Kangasala Classic -festivaalille annetaan
1.500 € avustus konserttien järjestämistä varten

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän päätösesityksen
mukaisesti.
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kirkkoherra

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 27

Seurakuntalaisaloite joukkoliikenteestä

Diaarinumero

DKAN/104/00.02.07/2019

KN 7.12.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Torsti Tulenheimo on tehnyt liitteenä olevan seurakuntalaisaloitteen (Liite).
Aloitteen tavoitteena on, että kirkkoneuvosto tekisi esityksen Tampereen
seudun joukkoliikennelautakunnalle, että se järjestäisi lähitulevaisuudessa
linja-autoyhteyden Ruutanasta Kangasalan keskustaan sunnuntaiaamuisin.
Tällöin Ruutanan seudun asukkailla olisi joukkoliikenneyhteys kirkkoon
sunnuntai- aamuisin. Sama yhteys palvelisi myös esim. ruutanalaisperheiden uimahallikäyntejä.
Aloite palvelisi seurakunnan toimintaa.

LAVA

Asiassa on seuraavia kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia: aloitteessa tarkoitettu linja-autoyhteys palvelisi ruutanalaisia
lapsia, nuoria ja lapsiperheitä.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 7.12.2021

Esitys

Annetaan aloite kirkkoherran valmisteltavaksi.

Liitteet

Aloite liitteenä

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 8.2.2022
Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kirkkoneuvoston esityksen
Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnalle (Liite).

Liitteet

Aloite liitteenä

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra

Pöytäkirja
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Muutoksenhaku

valituskielto

2/2022

22

Pöytäkirja

2/2022
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§ 28

Verkkopankkisopimus

Diaarinumero

DKAN/43/02.02.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunnalla on Nordea-pankissa tilejä, laina ja sijoituksia. Tilit ja sijoitukset
on perustettu hyvin kauan sitten ja liittyvät erityisesti Kuhmalahden
seurakunnan liittymiseen Kangasalan seurakuntaan ja sekä
haudanhoitorahastoon.
Seurakunnalla ei ole konekielisen kipa-pankki -yhteyden lisäksi muuta
nykyaikaista, sähköistä yhteydenpitokanavaa pankkiin. Verkkopankki
mahdollistaa tili-, laina-, sijoitus- ja tilinpäätösasioitten hoitamisen, sekä
erityisesti joustavan tavan pitää pankkiin yhteyttä ajankohtaisissa asioissa.
Sijoitukset liittyvät testamentteihin. Verkkopankki mahdollistaa
toimeksiantojen tekemisen palvelun johtokunnan päätösten mukaisesti.
Nordea-pankki on siirtynyt viime vuosina voimakkaasti sähköiseen
asiakaspalveluun.
Esityksenä on, että Nordea-pankin kanssa tehdään verkkopankkisopimus,
jonka käyttäjänä on talousjohtaja. Päätöksellä ei muuteta tilinkäyttöoikeuksia.
Verkkopankkisopimuksen alana ovat tilit, lainat, sijoitukset ja tilinpäätösasiat.

LAVA

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

Esitys

1. Päätetään solmia Nordea-pankin kanssa verkkopankkisopimus.
2. Verkkopankin palveluihin liitetään seurakunnan tilit, saldot, tapahtumat ja
maksut -palvelu sekä vastuut ja vakuudet -palvelu tilinpäätöstietoja varten.
Varainhoidon osalta verkkopankkiin liitetään seurakunnan rahasto salkut,
sekä jatkossa mahdolliset muut sijoituspolitiikan mukaiset sijoitukset.
3. Verkkopankki avataan talousjohtaja Henri Lehtolan käyttöön (20.7.1972XXXX)
4 Valtuutetaan talousjohtaja avaamaan verkkopankki ja allekirjoittamaan
sopimus.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja

2/2022
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§ 29

Kirkkoherran ja talousjohtajan tavoitteitten toteutumisen 2021 arviointi

Diaarinumero

DKAN/26/01.02.01/2018

Valmistelija

ohjausryhmä

Esittelijä

Timo Keskinen
Kirkkoherralle ja talousjohtajalle on hyväksytty tavoitteet vuodelle 2021.
Ohjausryhmä on valmistellut tavoitteitten arviointia. Kirkkoneuvoston tehtävä
on arvioida tavoitteitten toteutumista.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto arvioi vuoden 2021 tavoitteitten toteutumisen.

Liitteet

kirkkoherran ja talousjohtajan tavoitteet 2021

Käsittely

Asia käsiteltiin asian 24 jälkeen. Puhetta johti varapuheenjohtaja. Pöytäkirjaa
piti asian käsittelyn ajan henkilöstöpäällikkö.

Päätös

Merkittiin käyty arviointikeskustelu tiedoksi.

Toimeenpano

ohjausryhmä

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

2/2022
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§ 30

Kirkollisverotulot 1/2022

Diaarinumero

DKAN/39/02.00.01/2021

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunnalle tilitettiin tammikuussa 2022 kirkollisverotuloja 640.000 €. Se on
lähes 38.000 € enemmän kuin vuosi sitten.
2021 toteutunut
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
320 087,30
399 207,19
403 836,51
471 293,69
5 658 515,39

2022 toteutunut
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Yhteensä

640 400,74

640 400,74

LAVA

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

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

--

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

2/2022
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§ 31

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
2/2022
Digitointilupa Kansallisarkistolle
1/2022
Raivolan ystävyysseurakunnan talousarvioavustus
Talousjohtaja:
4/2022
maksuvapautus (salainen, julkisuuslain 24 § 23-kohta)
3/2022
Ruutanan vuokratontin vuokran palautus tontin ostajalle
Henkilöstöpäällikkö:
5/2022
kiinteistötoimen väliaikainen esimies: Rantanen
4/2022
määräaikainen nuorisodiakoni: Jonna Aho
3/2022
määräaikainen virkasuhde: Lea Pyyhtiä
2/2022
tiedottajan määräaikeinen palkanlisä
1/2022
Kokemuslisä: Puntala
Viranhaltijapäätökset ovat jäsenten nähtävillä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku:

otto-oikeus

Pöytäkirja

2/2022
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§ 32

Kuukausiraportti 12/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on kuukausiraportti 12/2021 kirkkohallituksen ja kirkon
palvelukeskuksen tilastoista (Liite). Mukana on myös jäsenistön vuosiraportti
(Liite).

LAVA

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

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

kuukausiraportti 12/2021, jäsenistön vuosiraportti

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 33

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
a.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Liitteet

--

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku

valituskielto

2/2022

28

Pöytäkirja
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§ 34

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto

2/2022

29

Pöytäkirja
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§ 35

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28.

2/2022

30

Pöytäkirja

2/2022
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kangasalan seurakunta
Kirkkoneuvosto
8.2.2022

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: 18-19, 21, 23, 25, 27, 29-35.

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: 22 – 24, 26, 28.

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

Pöytäkirja
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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: 22 – 24, 26, 28.

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: 22.

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.

Pöytäkirja
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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: 20.
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: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 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 (1122/2021) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on
kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 350 €, jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 530
euroa.
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Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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