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§ 36

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.
Alkuhartaus. Laulettiin rauhanvirsi 588.
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 2.3.2022.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä oli 11 jäsentä ja 1 varajäsen, yhteensä 12.
Lisäksi läsnä olivat muut pöytäkirjan alussa läsnäoleviksi merkityt läsnäolooikeutetut ja viranhaltija.
Kohdassa (2) todettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 11:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos
pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan
sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Esitys

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Sanni Pesonen ja Matti Rauhalahti
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikana 10.3 – 25.3.2022.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja

3/2022

2

08.03.2022
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

Käsittely

Puheenjohtaja esitti, että kirkkoneuvosto ottaisi asian kiireellisyyden
vuoksikäsittelyyn ylimääräisenä asiana pöytäkirjan asian nro 45: Esityksen
tekeminen Suomen lähetysseuran hallitukseen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Päätettiin lisäksi yksimielisesti
ottaa käsittelyyn asia esityksen tekemisestä Suomen lähetysseuran
hallitukseen.

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 37

Läntisen hautausmaan haudanluovutusohje

Diaarinumero

DKAN/17/05.00/2021

Valmistelija

Liisa Huhta

Esittelijä

Liisa Huhta
On olemassa kirkkoneuvoston aiemmin päättämä sääntö, että Kangasalan
seurakunnan Läntiseltä hautausmaalta luovutetaan hautapaikkoja vain
Kangasalan seurakunnan jäsenille.
Läntisellä hautausmaalla vapautuu käyttöön melko harvoin hautapaikkoja,
pääasiassa haudan luovutusten ja hallinta-ajan päättymisen myötä.
Osa käyttöön vapautuneista haudoista on sellaisia, joihin konetyönä
kaivettavaa arkkuhautaa ei alueen mitoituksen vuoksi pysty tekemään, vaan
ne tullaan jatkossa käyttämään uurnahautaukseen. Osassa vapautuneista
arkkuhaudoista ei voida haudata syvään maaperän vuoksi.
Vapaita, aiemmin hautaamattomia hautapaikkoja ei ole.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Sukuhauta on monella tavalla
merkityksellinen lapsille ja nuorille.

Esitys

Läntiseltä hautausmaalta luovutetaan hautapaikka edellytyksellä, että ainakin
toinen puolisoista on kuulunut Kangasalan seurakuntaan vähintään edeltävät
viisi vuotta tai haudattava tai hänen puolisonsa on aiemmin ollut pitkään
Kangasalan seurakunnan jäsen, mutta on (esim. hoivapaikan vuoksi) asunut
myöhemmin muualla.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 38

Kirkkojärventien perusparannuksen katusuunnitelma, elinympäristölautakunnan päätös
15.2.2022 §26

Diaarinumero

DKAN/58/03.02.01/2018

Valmistelija

Liisa Huhta

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa 8.2.2022 § 21 käsiteltiin
muistutusta, joka annettiin Kirkkojärventien perusparannuksen
katusuunnitelmaan.
Elinympäristölautakunnan antaman vastineen mukaan katusuunnitelmassa ei
oteta kantaa työnaikaisiin järjestelyihin. Rakennuskohteen urakoitsija laatii
työnaikaisen työmaasuunnitelman ja liikenteenohjaussuunnitelman, joissa
huomioidaan mahdollisuuksien mukaan muistutuksessa esitetyt asiat.
Hautausmaan liittymä säilyy nykyisellään.
Lumitilaa on varattu ajoradan reuna-alueilla, erityisesti Kirkkojärventien
eteläpäässä.

LAVA

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

Esitys

Päätös keskusteltavaksi ja tiedoksi

Liitteet

Kirkkojärventien perusparannuksen katusuunnitelma,
elinympäristölautakunnan päätös 15.2.2022 §26

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 39

Pyysalon aurinkoenergiainvestointi

Diaarinumero

DKAN/11/02.00.01/2022

Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Vuoden 2022 budjetissa on varattu Pyysalon aurinkokennojen asennukselle
määräraha 30.000 €.
Pyydän investointimäärärahaan 15.000 € lisäystä, jotta kohteeseen voidaan
toteuttaa simuloinnin ja kiinteistön sähkönkulutusprofiilin perusteella
optimaalinen aurinkopaneelijärjestelmä. Hankkeen kustannuksia nostaa
alkuperäisestä arviosta myös se, että kaapelointireitin toteutus paneeleille
sähköpääkeskuksesta osoittautui odotettua hankalammaksi lukuisten
palokatkojen johdosta.
Kohteelle on myönnetty Business Finlandilta 15 % energia-avustustuki 45.000
€ asti toteutuneiden kustannuksien mukaan (max. 6.750 €).

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pyysalon aurinkopaneeliinvestointiin myönnetään 15.000 € korotus, minkä jälkeen
investointimääräraha on yhteensä 45.000 €.

Liitteet

Business Finlandille esitetty projektisuunnitelma hankkeesta

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuustolle päätettäväksi.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 40

Vapputapahtuma ja tivoli kirkonkylän seurakuntakodin pysäköintialueella

Diaarinumero

DKAN/30/03.02.01/2021

Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Seurakunnalle on tullut alustava pyyntö saada järjestää vapputapahtuma
30.4.2021 klo 13.00 - 19.30. Tapahtuman paikkana on Kangasalan Pirtti.
Järjestäjät pyytävät saada käyttöönsä Kirkonkylän seurakuntakodin
pysäköintialuetta tapahtuman käyttöön.
Tapahtuma on suunnattu perheille ja koululaisille.
Pysäköintialueelle on tarkoitus pystyttää tivoli ja disco.
Järjestäjänä on Taikahile. Mukana on myös Tivoli Laine, Ikaset oy ja
Kangasalan kaupunki.
Seurakunnalla ei varauskirjassa ole tällä hetkellä samaan aikaan Kirkossa,
Perhetalolla tai Tapulin tuvalla tapahtumia. Vappuaatto on lauantai, joten
seurakuntakodilla voisi olla silloin toimintaa.
Tapahtuma on valmisteluineen ja purkuineen kokonaisuudessaan ohi 30.4
aikana.
Tapahtumasta ei aiheudu seurakunnalle mitään vastuita tai velvotteita.
Tapahtuman sisäänpääsymaksu on 6 €.
Koska asian tarkempi valmistelu on kesken, esitys voi vielä tarkentua.
Asiassa on kirkon ja seurakuntakodin käyttöön liittyviä näkökohtia.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: tapahtuma on suunnattu perheille

Esitys

Myönnetään lupa käyttää Seurakunnan Tapulinmäen pysäköintialuetta
veloituksetta Tivolin ja Discon pystyttämiseen 30.4.2022, jos tapahtumalla on
kaikki tarvittavat luvat kunnossa.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 41

Perheterapeutti Arja Seppäsen irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

KN 11.1.2022
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Perheterapeutti Arja Seppänen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa siten,
että hänen viimeinen palveluksessaolopäivänsä on 31.5.2022.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Perheterapeutin toiminta vaikuttaa
välillisesti vanhempien hyvinvoinnin kautta myös lasten hyvinvointiin.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 11.1.2022

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Seppäsen irtisanoutumisen.

Liitteet

Seppäsen irtisanoutumisilmoitus

Käsittely

Henkilöstöpäällikkö teki kokouksessa lisätyn päätösesityksen, että
perheterapeutin virka julistetaan haettavaksi
Viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä virkaan
soveltuva erityiskoulutus. Virkaan voidaan valita myös henkilö, joka sitoutuu
tarvittavan erityiskoulutuksen hankkimiseen. Viran vaativuusryhmä on 602.
Virassa on 6 kk koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista
esitettävä sekä hyväksyttävä lääkärintodistus että rikosrekisteriote.
Kokous keskeytettiin 18.57 – 19.10 väliseksi ajaksi.
Valmistelutyöryhmään nimetään luottamushenkilöiksi Mirja Jussila, Sanni
Pesonen ja Krista Kurppa. Viranhaltijoiksi ryhmään nimetään kasvatuksen
työalajohtaja, johtava diakonian viranhaltija ja henkilöstöpäällikkö.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti henkilöstöpäällikön kokouksessa tekemän lisätyn
esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 8.3.2021
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen

Pöytäkirja
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Perheterapeutti Arja Seppäsen jätettyä irtisanoutumisilmoituksensa
kirkkoneuvosto julisti viran avoimeksi. Viran pätevyysvaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto sekä virkaan soveltuva erityiskoulutus. Virkaan voidaan
valita myös henkilö, joka sitoutuu tarvittavan erityiskoulutuksen hankkimiseen.
Viran vaativuusryhmä on 602. Virassa on 6 kk koeaika. Virkaan valitun on
ennen viran vastaanottamista esitettävä sekä hyväksyttävä lääkärintodistus
että rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan hengellisen työn työajatonta työtä
koskevia määräyksiä
Virka oli haettavissa 8.2. – 22.2.2022. Hakuaikana jätettiin 17 hakemusta.
Hakijoista kolme ei täyttänyt pätevyysvaatimuksia.
Rekrytointia valmisteleva ryhmä kutsui haastatteluun viisi hakijaa. Yhden
hakijan kanssa rekrytointiryhmä jatkoi toiselle haastattelukierrokselle.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Perheterapeutin toiminta vaikuttaa
välillisesti vanhempien hyvinvoinnin kautta myös lasten hyvinvointiin.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 8.3.2022

Esitys

Rekrytointia valmistelevan ryhmän esitys annetaan kirkkoneuvoston
kokouksessa.

Liitteet

hakijayhteenveto

Käsittely

Henkilöstöpäällikkö esitteli asian. Virkaan oli 17 hakijaa, josta 14 täytti viran
kelpoisuusehdot. Hakijoista haastateltiin viisi. Valmisteleva työryhmä
yksimielisesti esittää, että virkaan valitaan hakemusten ja haastattelun
perusteella Laura Niska.
Viran vaativuusryhmä on 602. Virassa on 6 kk koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä sekä hyväksyttävä lääkärintodistus että
rikosrekisteriote.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 42

Diakonian viranhaltijan Päivi Segerroosin irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

KN 11.1.2022
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Diakonian viranhaltija Päivi Segerroos on jättänyt irtisanotumisilmoituksen,
jonka mukaan hänen viimeinen palveluksessaolopäivänsä on 6.2.2022.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Segerroos on hoitanut virkaa, jonka
tehtävänä on perhediakonia. Seurakunnan tulee varmistaa, että
seurakunnassa on osaamista ja resursseja perheisiin kohdistuvaan
diakoniaan.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 11.1.2022

Esitys

1. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Segerroosin irtisanoutumisen.
2. Kirkkoneuvosto julistaa avoimeksi diakonian viran, jossa
erityisvastuualueena on perhediakonia, seuraavin ehdoin:
i.

virassa on pätevyysvaatimuksena kirkon säädöskokoelman päätöksen
nro 141 mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto

ii. vaativuusryhmä on 502
iii. virassa on 6 kuukauden koeaika
iv. virka täytetään 1.3.2022 lukien, tai sopimuksen mukaan
v. virassa noudatetaan hengellisen työn työajatonta työtä koskevia
määräyksiä
vi. Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain
6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
vii. valintaa valmistelevaan työryhmään kirkkoneuvosto nimeää
henkilöstöpäällikön, johtavan diakonian viranhaltijan sekä nimeää
yhden luottamushenkilön.
Liitteet

Segerroosin irtisanoutumisilmoitus

Käsittely

Asia päätettiin yksimielisesti ottaa kiireellisyyden vuoksi käsittelyyn.
henkilöstöpäällikkö muutti kokouksessa esityksen 2. vii -kohtaa niin, että
valmistelutyöryhmään nimetään luottamushenkilöiksi Mirja Jussila, Sanni
Pesonen ja Krista Kurppa. Viranhaltijoiksi ryhmään nimetään kasvatuksen
työalajohtaja, johtava diakonian viranhaltija ja henkilöstöpäällikkö.

Pöytäkirja
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen ja henkilöstöpäällikön kokouksessa tehdyn
muutetun esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 8.3.2022
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Diakonian viranhaltija Segerroosin jätettyä irtisanoutumisilmoituksensa
kirkkoneuvosto julisti viran avoimeksi.
Viran pätevyysvaatimuksena kirkon säädöskokoelman päätöksen nro 141
mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto Viran vaativuusryhmä on
502. Virassa on 6 kk koeaika. Virkaan valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä sekä hyväksyttävä lääkärintodistus että
rikosrekisteriote. Virka täytetään 1.3.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.
Virassa noudatetaan hengellisen työn työajatonta työtä koskevia määräyksiä.
Virka oli haettavissa 8.2. – 22.2.2022. Hakuaikana jätettiin kolme hakemusta.
Hakijoista kaksi ei täyttänyt pätevyysvaatimuksia.
Rekrytointia valmisteleva ryhmä kutsui haastatteluun yhden hakijan.
Rekrytointiryhmä jatkoi hänen kanssaan myös toiselle haastattelukierrokselle.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Ko. viranhaltija on keskittynyt
toteuttamaan diakoniaa perheiden näkökulmasta. Jatkossakin tulee
varmistaa, että seurakunnassa on osaamista ja resursseja perheisiin
kohdistuvaan diakoniaan.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 8.3.2022

Esitys

Rekrytointia valmistelevan ryhmän esitys annetaan kirkkoneuvoston
kokouksessa.

Liitteet

hakijayhteenveto

Käsittely

Henkilöstöpäällikkö esitteli asian. Virkaan oli 3 hakijaa, joista yksi täytti viran
kelpoisuusehdot. Yksi hakija haastateltiin. Haastattelutyöryhmä esittää
yksimielisesti, että virkaan valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella
Kaarina Linjama.
Viran vaativuusryhmä on 502. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virassa
noudatetaan hengellisen työn työajatonta työtä koskevia määräyksiä. Virkaan
valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

3/2022

11

Pöytäkirja
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§ 43

Seurakuntapastori Ira Sirkiän irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakuntapastori Ira Sirkiä on irtisanoutunut määräaikaisesta
palvelussuhteestaan ottaakseen vastaan Lempäälän seurakunnan
seurakuntapastorin tehtävät 1.4.2022 lukien. Sirkiän viimeinen
palveluksessaolopäivä on 31.3.2022.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Sirkiä toimii nuorisopastori Pitkäsen
viransijaisena, siksi tulee tarkastella, että myös nuorisotyöhön voidaan
kohdetaan seurakunnan pappisresurssia tarvittava määrä.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 8.3.2022

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Ira Sirkiän irtisanoutumisen

Liitteet

Sirkiän irtisanoutuminen

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

3/2022
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§ 44

Kutsu pappisvirkaan: Viitala

Diaarinumero

DKAN/57/01.01.01/2021

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan seurakunnan diakoniatyöntekijä Monika Viitala on ollut
opintovapaalla tarkoituksenaan valmistua teologian maisteriksi. Viitala on
ilmoittanut valmistuvansa maisteriksi kuluvan kevään aikana.
Maisteriksi valmistautumisen jälkeen on mahdollista anoa papiksi vihkimistä.
Tampereen hiippakunnassa pappisvihkimyksiä toimitetaan kaksi kertaa
vuodessa. Seuraava pappisvihkimys järjestetään 22.5.2022. Pappisvirkaan
vihittäväksi haluavien tulee ilmoittautua tuomiokapituliin 4.3.2022 mennessä.
Voidakseen anoa pappisvihkimystä anojalla tulee olla vokaatio, eli kutsu
toimia papin työssä jossakin Tampereen hiippakunnan alueella olevassa
seurakunnassa. Papiksi vihkiminen edellyttää vähintään kuuden kuukauden
työtä kutsun antavassa seurakunnassa.
Monika Viitala on toiminut vuosia Kangasalan seurakunnan palveluksessa.
Hän on työskennellyt koko seurakunnan alueella erityisenä vastuualueenaan
Kuhmalahden kappeliseurakunta. Työ Kangasalan seurakunnan
papinvirassa tapahtuisi tästä syystä tutussa työyhteisössä. Määräaikaisen
viran palkkarahat on talousjohtajan mukaan löydettävissä talousarviossa tälle
vuodelle varattujen palkkakustannusten sisältä.
Kirkkoherra on lähettänyt tuomiokapitulille alustavan pyynnön Viitalan papiksi
vihkimisestä. Pyyntö on ehdollinen ja se edellyttää kirkkoneuvoston tekemää
päätöstä ko. asiasta.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 8.3.2022.

Esitys

Kangasalan seurakunta anoo teol.yo. / TM Monika Viitalalle virkamääräystä
Kangasalan seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajalle
22.5. - 30.11.2022 virkaa perustamatta.

Liitteet

--

Käsittely

Markku Viitala katsoi itsensä esteelliseksi eikä osallistunut asian käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

tuomiokapitulille

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

3/2022
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§ 45

Ehdokkaan nimeäminen Suomen lähetysseuran hallitukseen

Diaarinumero

DKAN/44/00.06.01/2019

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalla asuva Sakari Vanhanen on ollut yhden kauden ajan Suomen
Lähetysseuran hallituksen jäsen. Toukokuussa pidettävässä
vuosikokouksessa hän on erovuoroinen jäsen.
Kirkkoherra on keskustellut Vanhasen kanssa 4.3.2022. Tässä yhteydessä
Vanhanen ilmoitti halukkuutensa jatkaa hallituksen jäsenenä myös toisen
ajan.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapsivaikutuksien arviointi on tehty
kirkkoneuvoston kokouksessa 8.3.2022.

Esitys

Kangasalan seurakunta esittää Suomen Lähetysseuran vuosikokoukselle,
että Sakari Vanhanen valitaan jatkamaan Lähetysseuran hallituksen jäsenenä
seuraavan kolmivuotiskauden ajan.

Liitteet

Lähetysseuran lähettämä johdantokirje; Suomen Lähetysseuran hallituksen
kokoonpano

Käsittely

Puheenjohtajan esityksestä kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ottaa asian
käsiteltäväkseen sen kiireellisyyden vuoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Lähetysseuralle ehdotus

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

3/2022
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§ 46

Talouden toteuma 2/2022

Diaarinumero

DKAN/39/02.00.01/2021

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talouden toteuma 2/2022. Raportissa on seurakuntatalouden
kokonaisuus sekä pääluokat (Liite).
Toimintatuotot ja -kulut ovat hyvin linjassa odotettuun (16 %). Vuosittaisista
avustuksista on maksettu suuri määrä helmikuussa.
1.3.2022
TP edellinen vuosi TA kuluva
2021
2022
Toimintatuotot

1 471 920,27

606 885,00

Toimintakulut

-5 497 747,91

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Investointi
Vuokrakulut

Toteuma
2022

T-%

507 022,90

-16,5

-5 776 768,26

-921 341,41 -4 855 426,85

-15,9

-3 240 556,34

-3 199 805,26

-444 286,55 -2 755 518,71

-13,9

-1 166 530,23

-1 480 587,00

-179 683,86 -1 300 903,14

-12,1

0,00

99 862,10

Yli-ali

-12 967,38

12 967,38

0,0

-14 709,57

-100 590,43

-12,8

-71 469,72

-115 300,00

Aineet ja tarvikkeet

-602 876,66

-635 005,00

-82 262,54

-552 742,46

-13,0

Annetut avustukset

-236 415,29

-236 940,00

-185 167,58

-51 772,42

-78,1

Muut toimintakulut

-179 899,67

-109 131,00

-2 263,93

-106 867,07

-2,1

TOIMINTAKATE

-4 025 827,64

-5 169 883,26

-821 479,31 -4 348 403,95

-15,9

Kirkollisverotulot

1 198 332,25 4 501 667,75

-21,0

5 658 515,41

5 700 000,00

Valtionrahoitus

622 812,00

635 000,00

Verotuskulut

-90 769,62

-86 250,00

-537 354,00

-550 000,00

Kirkon rahastomaksut
Rahoitustuotot- ja kulut

106 254,00

528 746,00

-16,7

-86 250,00
-135 615,34

-414 384,66

-24,7

44 371,44

32 500,00

-1 204,41

33 704,41

3,7

1 671 747,59

561 366,74

346 287,19

215 079,55

-61,7

-1 934 850,22

-519 925,00

-38 096,88

-481 828,12

-7,3

TILIKAUDEN TULOS

-263 102,63

41 441,74

308 190,31

-266 748,57 -743,7

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-263 102,63

41 441,74

308 190,31

-266 748,57 -743,7

VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

hallinto
Hallinnon toimintatuotoissa raportilla näkyy iso siirtovelka.
Toimintatuotot

1%

Toimintakulut

15,7 %

henkilöstökulut
Toimintakate

13,3 %
19,1 %

Pöytäkirja
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seurakuntatyö
Toimintatuotot

5,6 %

Toimintakulut

20,1 %

henkilöstökulut

15,6 %

Toimintakate

20,6 %

hautausmaat
Toimintatuotot

7,4 %

Toimintakulut

5,5 %

henkilöstökulut

4,0 %

Toimintakate

0,3 %

kiinteistöt
Toimintatuotot

6,0 %

Toimintakulut

12,9 %

henkilöstökulut

15,2 %

Toimintakate

14,4 %

Kirkollisverot
Kirkollisveroja seurakunnalle on tilitetty noin 1.198.000 €. Se on noin 67.000
enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana aikana.
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

1 130 932,12

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

640 400,74
557 931,51

1 198 332,25

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi

Pöytäkirja

08.03.2022
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Liitteet

talouden toteuma 2/2022

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

3/2022
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Pöytäkirja
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§ 47

Kuukausiraportti 1/2022

Diaarinumero

DKAN/39/02.00.01/2021

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on kirkkohallituksen koostama raportti seurakunnan toiminnasta ja
taloudesta 1/2022 (Liite)

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

kuukausiraportti 1/2022

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 48

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
4/2022
Kolehtisuunnitelman muutos: Ukraina
3/2022
Virkasuhteen vahvistaminen: Kyrkkö
Talousjohtaja:
5/2022
Rahastomerkinnän toimeenpano
6/2022
Virkavapaus: Vehkaoja
Henkilöstöpäällikkö:
6/2022
ma. nuorisotyönohjaaja: Laatikainen
7/2022
ma. diakonian viranhaltija: Vuojolainen
8/2022
kokemuslisä: Aho
9/2022
kokemuslisä: Törmälä
10/2022
kausiteologi: Lehonmaa
Seurakuntapuutarhuri:
1/2022
hautakarttaohjelman hankinta
Kiinteistöpäällikkö
1/2022
Huutijärven hautausmaan huoltorakennuksen kilpailutuksen
keskeyttäminen ja uuden kilpailutuksen käynnistäminen.
Viranhaltijapäätökset ovat jäsenten nähtävillä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku:

otto-oikeus

Pöytäkirja
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§ 49

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
a.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Liitteet

--

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku

valituskielto

3/2022
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§ 50

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto

3/2022
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§ 51

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.

3/2022
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Pöytäkirja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kangasalan seurakunta
Kirkkoneuvosto
8.3.2022

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: 36, 38-39, 43-51

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: 37, 40-42

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:

Pöytäkirja
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Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kuohunharjuntie 22
Postiosoite: 36200 Kangasala
Sähköposti: kangasalan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 37, 40-42

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: - -

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: 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.
Henri Lehtola,
kirkkoneuvoston sihteeri
henri.lehtola@evl.fi
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