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22 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
23 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan
ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle.
Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jokin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava
asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa
kokouksessa. Kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.
Kokouskutsut on postitettu 17.2.2021
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

24 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esittely: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Tarkastamisessa noudatetaan aakkosjärjestystä.
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kati Pinola ja Kirsi Saarinen
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
25 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Esittely: Tarkastettu pöytäkirja tai ilmoitus siitä tulee asettaa nähtäväksi seurakunnan
ilmoitustaululle vähintään 14 päivän ajaksi. (KL 25 luku 3 §)
Päätösesitys: Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 26.2.2021 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
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Toimenpiteet: Pöytäkirja asetetaan nähtäville esityksen mukaisesti. Kopiot sekä seurakuntatalolle
että seurakuntatoimistolle.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
26§ TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Esittely: Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätösesitys: Käsitellään asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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27 § KIRKKOVALTUUTETUN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS

Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:
Kirkkovaltuutettu Paula Suksia on eronnut 20.1.2021 Pälkäneen seurakunnan jäsenyydestä ja
Suomen evankelisluterilaisestakirkosta ja näin menettänyt vaalikelpoisuuden Pälkäneen
seurakunnassa.
Kirkkolaki 23: 2 § ”Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen”
Kirkkolaki 23:4 § ”Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden
hänet vapautetaan luottamustoimesta”
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Todetaan Paula Suksian menettäneen vaalikelpoisuuden ja täten hänet vapautetaan
kirkkovaltuutetun tehtävästä Pälkäneen seurakunnassa.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano: Kirkkovaltuustolle, Paula Suksia
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
28 § KIRKKOVALTUUSTON UUSI JÄSEN

Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely: Kirkkovaltuutettu Paula Suksian menetettyä vaalikelpoisuutensa Pälkäneen
seurakunnassa uudeksi varsinaiseksi kirkkovaltuuston jäseneksi nousee seurakuntavaalien
tuloksen perusteelle Kappeliseurakunnan ehdokaslista-valitsijayhdistyksen ensimmäinen varajäsen
Johanna Kankaristo.
KL 23:7 § 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.
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LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano: Kirkkovaltuusto, Johanna Kankaristo
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

29 § KIRKKONEUVOSTON JÄSENEN VAALI

Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely: Kirkkoneuvoston jäsenen Paula Suksian menetettyä vaalikelpoisuutensa tulee
kirkkovaltuuston valita kirkkoneuvostoon uusi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen 20212022
KL 23:7 § 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.
Liitteet:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon yhden
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosille 2021-2022 seuraavassa valtuuston
kokouksessa.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano: Kirkkovaltuusto
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
30 § LUOPIOISTEN KAPPELINEUVOSTON VARAJÄSENEN VALINTA

Valmistelija: Jari Kemppainen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Esittely: Luopioisten kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenen Eija Lankisen
henkilökohtainen varajäsen on Paula Suksia. Paula Suksian menetettyä vaalikelpoisuuden
Pälkäneen seurakunnassa tulee kirkkovaltuuston valita uusi henkilökohtainen varajäsen Eija
Lankiselle kappelineuvostoon 2021-2022
KL 23:7 § 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.
Kappelineuvoston ohjesääntö 3§ Jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella
ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Luopioisten
kappelineuvostoon Eija Lankiselle henkilökohtaisen varajäsenen vuosille 2021-2022.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano: Tiedoksi
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
31 § KIRKKONEUVOSTON JÄSEN

Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely: Paula Suksian menetettyä vaalikelpoisuuden Pälkäneen seurakunnassa kirkkoneuvostoon
kutsutaan jäseneksi varajäsen Eija Lankinen siihen saakka kunnes kirkkovaltuusto valitsee uuden
jäsenen.
KL 23:7 § 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.
Liitteet:
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Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano:
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
32 § SEURAKUNNAN TOSIASIALLISET EDUNSAAJAT

Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara
Esittely: Kirkkohallituksen hallinto ja talousosaston kirje 25.1. 2021
KUKA ON SEURAKUNNAN TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA ?
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (Rahanpesulaki, 3 luku 6 §) velvoittaa
ilmoitusvelvolliset, esimerkiksi pankit, tunnistamaan asiakkaidensa tosiasialliset edunsaajat.
Rahanpesulaki ei tällä hetkellä niemenomaisesti sääntele, kuinka seurakuntia tulisi kohdella ja
kuka on seurakunnan tosiasiallinen edunsaaja. Rahanpesulain 1 luvun 5 § määrittelee yhteisön
tosiasiallisen edunsaajan. Pykälän yksityiskohtaisten perustelujen (HE 228/2016 vp) mukaan
ehdotettu 5 § sisältäisi yhteisön tosiasiallisen edunsaajan määritelmän, jonka soveltamisalaan
kuuluisivat lähinnä yritykset.
Pykälän 4 momentin mukaan jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai 1
momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään
tarkasteltavana olevan oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä,
toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.
Rahanpesulain 1 luvun 7 §:n 2 momentissa on erikseen säädetty, että
uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan tosiasiallisina
edunsaajina pidetään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkittyjä hallituksen
jäseniä. Uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan uskonnonvapauslain 2 §:n määritelmän
mukaan evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja 2 luvussa säädetyllä tavalla
rekisteröityä uskonnollista yhdyskuntaa. Uskonnollisten yhdyskuntien tosiasiasiallista edunsaajista
on siis nimenomaisesti säädetty rahanpesulain 1 luvun 7 §:ssä, mutta kyseinen pykälä jättää
seurakunnat tämän pykälän sääntelyn ulkopuolelle.
Koska laki velvoittaa ilmoitusvelvolliset tunnistamaan asiakkaan tosiasiallisen edunsaajan,
on mahdollista tulkita, että seurakuntien tosiasiallisen edunsaajan tunnistamiseen
sovelletaan rahanpesulain 1 luvun 5 §:n 4 momentin ns. kaatopykälää, Finanssivalvonta ei
ole nimenomaisesti ohjeistanut asiasta, mutta Fiva:n sähköpostilla kirkkohallitukselle
antaman näkemyksen mukaan lakia tulee tulkita yllä kuvatulla tavalla.
Esimerkiksi pankit voivat pyytää seurakuntia ilmoittamaan tosiasilliset edunsaajat. Koska
seurakunnilla ei ole varsinaisia hallituksen jäseniä, voidaan tosiasiallisiksi edunsaajiksi katsoa
esimerkiksi kirkkoneuvoston jäsenet. Kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana
on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen
hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;2) päättää
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kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta; 3) johtaa
seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa; 4) huolehtia
kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja 5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa
sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että toimitaan Finassivalvonnan ohjeen mukaisesti ja
ilmoitetaan tosiasiallisiksi edunsaajiksi kirkkoneuvoston jäsenet.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano: Talouspäällikkö ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat Patentti- ja rekisterihallitukseen
rekisteriin.
Kirkkoneuvoston jäsenille.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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33 § MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ 635-442-2-17

Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara
Esittely: Jussi Marttinen ja Johanna Ketola ovat osoittaneet kiinnostuksensa ostaa noin 2870 m2
määräalan tilasta 635-442-2-17. Alue rajoittuu heidän kiinteistöönsä ja he haluaisivat turvat alueen
puuston maisemallisiin arvoihin nojaten. Alueen rajaus näkyy olevassa Maanmittauslaitoksen
kartassa varjostettuna.

Metsänhoitoyhdistykseltä kysytty arviota alueen puustosta ja maapohjasta. Arvio liitteessä. Mikäli
määräalan myyntiin päädytään, huomioidaan kaupan ehdoissa se, että ostaja vastaa lohkomisesta
aiheutuvista kustannuksista.
Päätösesitys 1: Ei myydä määräalaa
Päätösesitys 2: Määräala myydään naapurikiinteistölle maisemallisten arvojen vuoksi.
Päätösesitys 3: Määräala asetetaan julkiseen myyntiin.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet: 1 Metsänhoitoyhdistyksen arvio määräalan maapohjasta ja puustosta
Päätösesitys: Määräala myydään naapurikiinteistölle maisemallisten arvojen vuoksi.
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Päätös: Esityksen mukaisesti. Valtuutetaan talouspäällikkö käymään neuvottelut ostajaehdokkaan
kanssa.
Toimeenpano: Talouspäällikölle ja neuvostolle.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

34 § HALLINNON TILINTARKASTUS JA NUMEERAALINEN TILINTARKASTUS

Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara
Esittely: Martin Slotte KPMG:ltä oli suorittamassa hallinnon tilintarkastusta 8.12.2020
numeeraalista tilintarkastusta 8.2.2021. Kirjallista muistiota kummastakaan tilintarkastuksesta ei
ole tulossa, vaan kommentit tulevat lopulliseen tilintarkastuksen jälkeen lausuntoon.
Kummassakaan tilintarkastuksessa ei ollut tilaisuuden yhteydessä ilmennyt erityistä
huomautettavaa.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
2 Tuloslaskelma TP 2020
3 Tase TP 31.12.2020
4 Tuloslaskelma HHR TP 2020
5 Tase HHR TP 2020
Päätösesitys: Tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano:
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
35 § HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN
KIRKKONEUVOSTOLLE

Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely: Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Pälkäneen seurakunnan
kirkkoneuvostolta, koskien Jaakko Tuokon 12.1.2021 tekemään valitukseen kirkkovaltuuston
päätökseen § 37 Kiinteistöstrategia 15.3.2021 mennessä.
Toimitetaan lausuntoluonnos jäsenille ennen kokousta
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______
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KL 10:1 § Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, 5) valvoa
seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
6 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden pyyntö.
7 Kiinteistöstrategia KN ja KV
12 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että annetaan lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeuden
pyyntöön.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

36 § LISÄTALOUSARVIO ILMALÄMPÖPUMPPU SIUNAUSKAPPELILLE

Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara
Esittely:
KN 01/2021 Kiinteistöstrategiassa Tommolan kappelin osalta määriteltiin tavoitteeksi energian
säästö. Ilmalämpöpumpuilla tavoitteeseen on mahdollista päästä. Tila on iso ja korkea ja se vaatii
tehokkaat ilmalämpöpumput. Laitteen valintaan vaikuttaa laatu, tehokkuus ja huollon varmuus ja
käytön helppous ja käyttövarmuus.
Tarjousta on kysytty kolmelta eri toimijalta. Tarjouksissa on laadullinen ero Pälkäneen
Talotekniikan osalta tarjous 3. Heidän tarjous sisältää nykyisen ilmalämpöpumpun siirron WCtilojen lähellä olevalle käytävälle. Keskimäärin yhden ilmalämpöpumpun asennustyön hinta on n.
500-600 euroa. Vertailukelpoisuus tarjouksien 1 ja 2 suhteessa tarjoukseen 3 saadaan lisäämällä
näiden hintaan 500-600 euroa.
Tarjoukset 1 ja 2 hinta ei välttämättä täysin vertailukelpoinen, lisäkuluja saattaa tulla
sähkönsyötön asennuksesta ja turvakytkimistä.
Tarjous 1. Lämpöykkönen: Kaksi Toshiba Premium ilmalämpöpumppua asennuksineen, tarjous
sisältää vanhan ilmalämpöpumpun purkamisen mutta ei siirtoa toiseen paikkaan. Tarjouksen hinta
4200,00 + sähkötyöt, tarjouksesta puuttuu puusuojakotelot ja maateline sekä niiden asennus.
Tarjous oli voimassa 31.12.2020 mutta onnistunee tuohon hintaan edelleen. Arvio todellisista
kustannuksista 5000 + sähkötyöt.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______

Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU
KOKOUS 02/2021
ESITYSLISTA
23.2.2021
PÖYTÄKIRJA
Sivu 13 / 27
Tarjous 2. Hämeen LVIS talo: Kaksi Mitsubishi LN35 ilmalämpöpumppua maatelineillä ja
puukoteloilla. Tarjouksessa ei mainintaa vanhan ilmalämpöpumpun purkamisesta. Hinta 4700;00
+ mahdolliset sähkötyöt. Tarjousta täydennetty 24.1.2020 sähköpostilla. Vertailua helpottamaan
lisättiin tarjoukseen vanhan ilmalämpöpumpun siirrosta aiheutuva 500 euron kustannus ja
lisäsähkösyötöistä aiheutuva 200 euron kustannus. Talouspäällikön arvion mukaan tähän tulee
vielä n. 200 euron menoerä turvakytkimistä.
Tarjous 3. Pälkäneen talotekniikka: Kaksi Mitsubishi LN35 ilmalämpöpumppua asennettuna
suojakoteloineen sekä vanhan Panasonic ilmalämpöpumpun purun ja siirron toiseen paikkaan.
Hinta 5900,00 + sähkötyöt 761,00 (Sähkösaarinen).
Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että hyväksytään Hämeen LVIS-talon tarjous
Päätös: Esityksen mukaisesti.
KN 02/2021
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
lisätalousarvio 5600 euroa kahden ilmalämpöpumpun hankintaan ja yhden ilmalämpöpumpun
sijoituspaikan vaihdoksen hankintaa varten.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano: Valtuustolle.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

37 § PALVELUSOPIMUS SUOMEN LÄHETYSSEURAN KANSSA NEPALIN TYÖSTÄ PÄÄTTYNYT

Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely: Suomen Lähetysseuran kanssa sovittu palvelusopimus Elina ja Juha Lindin Nepalin
työstä päättyi vuoden 2020 loppuun. Lindit palasivat Suomeen kesällä.
Suomen Lähetysseura on tiedustellut mahdollisuutta solmia uusi palvelusopimus.
Lähetyksen vastuuryhmä 21.1.2021 ehdottaa, ettei uutta sopimusta solmita.
Kiitetään Lindejä palveluksesta.
Vuoden 2021 kirkkovaltuuston hyväksymässä toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa on
sopimuksen päättyminen huomioitu.
Kirkkoherra on ilmoittanut Suomen Lähetysseuralle, ettei solmita uutta palvelusopimusta Suomen
Lähetysseuran kanssa.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______
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Liitteet:
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Toimeenpano:
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

38 § KAUKASIAN SOPIMUS

Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:
Nimikkolähetit Pauliina ja Mika Tyllilä perheineen ovat jääneet kotimaahan vuodeksi 2021. Ovi
lähetystyöhön Kylväjän kautta ei ole vielä silti suljettu. Tyllilät pohtivat vielä mahdollisuutta
palata takaisin työalueelle.
Lähetysyhdistys Kylväjä tiedustelee haluaako seurakunta solmia korvaavan sopimuksen vuodelle
2021
Lähetyksen vastuuryhmä 26.1.2021 ehdottaa, ettei valita korvaavaa kohdetta. Palataan asiaa
loppuvuodesta. Kiitetään Tyllilöitä palveluksesta.
Kirkkoherra on ilmoittanut Lähetysyhdistys Kylväjälle, ettei vuodeksi 2021 oteta korvaavaa
kohdetta.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Toimeenpano:
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______
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39 § MAAHANMUUTTAJIEN PARISSA TEHTY TYÖ PÄÄTTYY

Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely: Hanna ja Toni Lindholm ovat toimineet vuodesta 2016 alkaen Saksassa, jossa he toimivat
Kölnin alueella. Tätä ennen he työskentelivät kolme työkautta vuosina 2007–2016 Etu-Aasiassa
turkkilaistyössä. Tänä aikana Lindholmit toimivat mm. mediatyössä, seurakuntatyössä ja hallinnollisissa
tehtävissä.
Saksassa Lindholmit ovat toimineet maahanmuuttajatyössä turkinkielisten, erityisesti Bulgariasta
muuttaneiden millet-turkkilaisten parissa Kölnin seudulla. Alueella asuu turkinkielisiä noin miljoona ja
koko Saksassa noin kolme miljoonaa. Toni tekee myös projektiluontoisesti mediatyötä Etu-Aasian
luterilaiselle kirkolle ja Hanna valmistaa turkinkielistä lapsityön materiaalia. Lisäksi Toni toimii Saksan
työalan esimiehenä sekä vuodesta 2020 alkaen ulkomaan työn aluekoordinaattorina vastaten työstä Etuja Keski-Aasiassa sekä pakolais- ja maahanmuuttajatyöstä Euroopassa ja Suomessa.
Hannan ja Tonin suunnitelmissa on tulla kotimaanjaksolle kesäkuussa 2021. Kotimaanjaksonsa jälkeen
Hanna ja Toni tulevat näillä näkymin jäämään toistaiseksi Suomeen. Syksyn 2021 aikana Hanna ja Toni
tulevat vierailemaan lähettävissä seurakunnissaan ja Kansanlähetyspiireissään ja kertomaan työstään
Saksassa sekä kiittämään yhteistyöstä omalta osaltaan. Toni jatkaa Kansanlähetyksen palveluksessa
ulkomaisen työn aluekoordinaattorina. Hannan tulevaisuuden suunnitelmat tämän jälkeen ovat vielä
auki.
Tässä tilanteessa haluamme antaa seurakunnallenne mahdollisuuden harkita siirtymistä toisen
lähettiyksikön taakse. Pyydämme kuitenkin, että jatkaisitte Hannan ja Tonin lähettäjänä ja taloudellisena
tukijana loppuvuoden 2021 ajan, jolloin Hanna ja Toni vierailevat lähettävissä seurakunnissaan ja
piireissään. Yksityisillä lähettäjillä on myös mahdollista jatkaa Tonin työn tukemista Suomessa tämän
jälkeenkin. Aluekoordinaattorina Tonin työ suuntautuu ulkomaiseen työhön edelleenkin, ja hän tarvitsee
rinnalleen lähettäjiä tukemaan hänen työtään sekä esirukouksin että taloudellisesti tukien.
Lähetyksen vastuuryhmä 26.1.2021 ehdottaa, että tuetaan Lindholmeja koko loppuvuosi. Ei valita
uutta kohdetta.
Lindholmien tukemiseen on varauduttu talousarviossa koko vuosi 2021.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Toimeenpano: Kansanlähetys/ Lindholm
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______
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40 § PÖYTÄKIRJAT JA MUISTOT

Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely: LUOPIOISTEN KAPPELINEUVOSTO
Pöytäkirjat
28.1.2020
6 § KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
7 § TULEVISTA TAPAHTUMISTA
8 § KUKKIATALO-HANKE
9 § KASVUN VERSO-PALKINNON EHDOKAS
10 § ILMOITUSASIAT
27.8.2020
19 § KAPPELISEURAKUNNAN KEVÄT JA KESÄ
20 § KUKKIATALO-HANKE
21 § LEIKKIKENTTÄ
22 § RATASSALON TESTAMENTTI LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAN HYVÄKSI
23.9.2020
31 § SEURAKUNTATUTKIMUS
32 § KUKKIATALO-HANKE
33 § TOIMINTASUUUNNITELMA 2021
34 § ILMOITUSASIAT

27.1.2021
6 § KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
7 § ILMOITUSASIAT

Vastuuryhmien muistiot
AIKUISTOIMINNAN VASTUURYHMÄ
23.1.2020
1. Vuoden 2019 toiminta
6.10.2020
1.Menneet tilanteet
2. Loppuvuosi
Pidetään kirkkoa auki 7 tiistaina klo 16-19 hiljentymistä varten 3.11.-15.12
Videoitujen keskustelulähetysten valmistaminen korona-ajalle
3. Laadittiin toimintasuunnitelma 2021

DIAKONIAN VASTUURYHMÄ
21.1.2020
3.Katsaus menneisiin tapahtumiin – Mikä meni hyvin, missä parannetaan?
4. Suunnitellaan tulevaa
5. Toimintakertomus vuodelta 2019
6. Kasvun verso – uusi hiippakunnallinen palkinto
22.9.2020
3. Katsaus menneisiin tapahtumiin
4.Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
5. Testamenttivarojen käytön säännöt
6. Loppusyksyn toiminta
7. Vapaaehtoisten virkistys-/kiitosilta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______

Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KOKOUS 02/2021
23.2.2021
Sivu 17 / 27

8. Muut asiat
26.10.2020
3 Korona-avustus valtiolta. Pälkäneelle 5 164€.
Päätettiin käyttää avustusrahaa seuraavilla tavoilla:
 Muistetaan 70 ja 75 vuotta tänä vuonna täyttäneitä / täyttäviä kortilla ja rautalankaenkelillä, jotka
postitetaan. Syntymäpäiväjuhlaa ei koronaepidemian vuoksi voida järjestää tänä vuonna.
 Vapaaehtoistyön tukemista:
 Hankitaan 2 koronapuhelinta vapaaehtoisten käyttöön. Voivat soitella yksinäisille, puheseuraa
kaipaaville. Diakoniatyöntekijät selvittävät puhelujen tarvetta ja kysyvät luvan puhelinnumeron
antamiseen vapaaehtoiselle. Seurakunta maksaa puhelukulut.
 Valmistetaan lahjakortteja vapaaehtoisille ( esim. lounaslahjakortti paikalliseen ravintolaan tai
jalkahoitajalle )
 Jaetaan jouluruokaa kasseissa jouluruokailujen lisäksi heille, jotka eivät uskalla/voi tulla lounaalle
koronan vuoksi.
4. JOULUAVUSTUKSET
Viime vuonna seurakunnan osto-osoituksia jaettiin joulun alla 1924,98€. 42 avustusta, summat 40 € ja 70 €.
Perheiden jouluavustus voi olla harkinnan mukaan 70-100 € (huomioidaan perheen koko ja tilanne).
yksinasuvien jouluavustus 40 € ja pariskunnille 50 €.
5. Joulujuhlat
19.1.2021 klo
3. Toimintakertomus 2020
4.Yhteydet yksinäisiin korona-aikana
5. YV-keräys 2021 – apua ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon ja koulutusta digiosaamiseen
6. Muut asiat




Kasvun Verso -palkinnosta. Todettiin, että Tehdään ja ollaan yhdessä -piiri osallistuu
kilpailuun.
Luopioisten olopäivät täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

LÄHETYKSEN VASTUURYHMÄ
24.1.2020
2. TOIMINTAKEROMUKSEN LAATIMINEN
4. KEVÄÄN TOIMINTAA
5. TUKIANOMUS HOSAINAN KUUROJEN KOULUN OPINTOMATKA
6. KOULUTUSTA
7. KIRJEET
6.10.2020
2.VASTUURYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
Kirkkoneuvosto täydensi 3/19.3.2020 § 39 lähetyksen vastuuryhmää uusilla jäsenillä: Pentti Hallila ja Jukka
Ollikkala.
3. PUHEENJOHTAJAN VALINTA Valittu Marianne Laine, varapuheenjohtaja Ritva Aaltonen
4. KORONA-AJAN TOIMINTA
5. ASIAKASKOKEMUSTUTKIMUS
6. TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTA
7 MEDIALÄHTYS SANANSAATTAJIEN SYYSKOKOUS
TI 26.1.2021
3. TOIMINTAKERTOMUKSEN LAADINTA
4. SLS NEPALIN TYÖN PALVELUSOPIMUS PÄÄTTYI
5. KAUKASIAN LÄHETYSTYÖ
6. LINDHOLMIEN TEKEMÄ LÄHETYSTYÖ SAKASSA PÄÄTTYY 2021
7. KASVUN VERSO -PALKINTO
8. SEIJA FREARSIN VUOSIRAPORTTI

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita
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9.KEVÄÄN TOIMINTA
SEURAAVA KOKOUS 11.5.2021 klo 18 Luopioisten seurakuntakeskus.
NUORTEN VASTUURYHMÄ 10.1,
VARHAISKASVATUKSEN VASTUURYHMÄ
29.1.2020
3. Varhaiskasvatuksen toimintakertomus 2019
5. Ehdotus pyhäkoulun aloittamisesta Pälkäneen kirkossa.
6.Uusi Verso – Uusi hiippakunnallinen palkinto seurakuntalaisvastuun onnistuneesta kehittämisestä.
Lastentoiminnan vastuuryhmän ehdotus palkinnon saajasta.
7.Kevään 2020 toimintaa:
21.9. 2020 Toimintasuunnitelman laaditaan
9.11.2020 Joulujuhlan suunnittelu
29.1.2020
4.TOIMINTAKERTOMUKSEN LAADINTA 2020
KORONA-AJAN TOIMINTA
Seuraava kokous ma 26.4.2021 klo 18 Pälkäneen srk-talo

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita
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41 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MYTTÄÄLÄ- SEITSYE-HIRVONTIE YKSITYISTIEKUNNAN KOKOUKSIIN

Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely: Kirkkoneuvosto valitsi 28.1.2019 §19 Myttäälä- Seitsye-Hirvontie yksityistiekunnan
kokouksiin seurakunnan edustajaksi Matti Huomon.
Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Huomo aloitteessaan
kirkkoneuvostolle 14.2.2021 esittää, että Myttäälä- Seitsye-Hirvontie yksityistiekunnan
kokouksiin seurakunnan edustajaksi valitaan Pälkäneen seurakunnan talouspäällikkö Taina
Väisäsvaara, Matti Huomon toimiessa varaedustajana.

LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että Myttäälä- Seitsye-Hirvontie yksityistiekunnan kokouksiin
Pälkäneen seurakunnan edustajaksi valitaan Pälkäneen seurakunnan talouspäällikkö Taina
Väisäsvaara. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Huomo toimii Pälkäneen seurakunnan
varaedustajana.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano: Myttäälä- Seitsye-Hirvontie yksityistiekunta, Matti Huomo, Taina Väisäsvaara.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______
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42 § ILMOITUSASIAT

Valmistelija: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittely:
Jäsen-, toiminta-, talous- ja henkilöstötilastot 2020
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli/ notaari Hannu Laukkonen (Asianumero:
DTAM/362/01.01.02/2021) on myöntänyt kirkkoherra Jari Kemppaiselle vuosilomaa ajalle 24.2 - 2.3.2021,
23. - 28.3.2021, 20.4. - 1.5.2021 ja 19.- 31.5.2021 ja määrä kappalainen Janne Vesto o.v.o Pälkäneen
seurakunnan kirkkoherran sijaiseksi.

Viranhaltijapäätökset
Liitteet:
8 Yleisraportti 2020
9 Henkilöstöraportti 2020
10 Henkilöstön vuosiraportti 2020
11 Viranhaltijapäätökset
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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43 § OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN

Esittely: Kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestä tehdään oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. (KL
24:3) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista (KL 24:9,1)
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta (KL
24:5)
Tarkemmat ohjeet pöytäkirjanlopussa olevassa oikaisuvaatimusohjeessa
Päätösesitys: Annetaan tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

44 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pälkäneen Seurakunnan
Kirkkoneuvosto
23.2.2021 42 §
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: 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44

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:

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
I.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
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).
II.Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
III.Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen
henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
IV.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).
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______
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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:
Pälkäneen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pappilantie 29
Postiosoite: 36600 PÄLKÄNE
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 41
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______
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–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
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3 HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi
tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan
hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Pälkäneen seurakunta
Käyntiosoite: Pappilantie 29
Postiosoite:36600 PÄLKÄNE
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön
hallussa.
 VALITUSOSOITUS

a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______
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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), 33200 TAMPERE
Postiosoite: Näsilinnankatu 26 (7.krs), 33200 TAMPERE
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
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
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 ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______

Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU
KOKOUS 02/2021
ESITYSLISTA
23.2.2021
PÖYTÄKIRJA
Sivu 26 / 27
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen
viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön
yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai
muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei
jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
4 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

–

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

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

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

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

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
Huomioita

_______

