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PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTONKOKOUS
Kokouksen puheenjohtajista:
Jari Kemppainen, kirkkoherra, puheenjohtaja: läsnä
Matti Huomo varapuheenjohtaja: läsnä
Jäsenet:

Matti Aaltonen: poissa
Tero Ahlqvist: läsnä
Leena Eerola: läsnä
Jukka Lehto: läsnä

Kati Pinola: poissa, varajäsen Tiina Kokkola läsnä teamsin kautta läsnä
Kirsi Saarinen: läsnä

Rauha Valkama: poissa, varajäsen Eija Lankinen teamsin kautta läsnä
Yhteensä

8/9

Muut läsnäolo oikeutetut

Kirsi Urkko, kirkkovaltuuston puheenjohtaja: läsnä

Esko Peltonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja: läsnä
Janne Vesto, kappalainen: poissa
Pöytäkirjanpitäjä:
Taina Väisäsvaara, talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri: läsnä
Muut saapuvilla olevat:
Allekirjoitukset
P?tfc@neellä20. 01. 2021

a

Jari ^emppairtftn

Taina Väisäsvaara

Pöytäkirjantarkastaminen:

4^, ^ 4^W-6
Leena Eerola

Tero Ahlqvist

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen:
Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänäkirkkoherranvirastossa lähtien.
Nähtävilläolosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla

14. 1.2022-2.2.2022 välisenäsikana (vähintään14 päivää).
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KOKOUS 1/2022

20.01.2022
Sivu 3, 18

KOKOUKSEN AVAAMINEN
Esitys: Puheenjohtaja avaakokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. 03

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
2§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDENTOTEAMINEN

Esittely: Kirkkojärjestyksen 9 luvun l §:nmukaankirkkoneuvosto päättääkokoontumisensa ajanja
paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kokouksenkutsuu koolle puheenjohtajakirkkoneuvoston päättämällätavalla. Samallaonkokouksesta
ihnoitettava myöskirkkovaltuuston puheenjohtajaUeja varapuheenjohtajalle.
Jos kirickoneuvoston jäsen haluaa saattaa jokin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava
asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa
kokouksessa. Kokouksessavoi aloitteen tehdäsuuUisestikiiL

Kokouskutsut onpostitettu 14.01.2022.
Päätösesitys: Kirickoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

3§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIENVALITSEMINEN
Esittely: Kirkkoneuvosto valitsee kaksipöytäkirjantarkastajaatarkastamaankokouksenpöytäkirjan.
Tarkastamisessa noudatetaan aakkosjärjestystä.
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Aaltonen ja Tero Ahlqvist
PäätSs; Valitaan pöytäkirjantaikastajiksi Tero Ahlqvist ja Leena Eerola
Muutoksenhaku: Tähän paatokseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

4§

PÖYTÄKIRJANNÄHTÄVILLÄPITÄMINEN
Esittely: Tarkastettu pöytäkirjatai ihnoitus siitätulee asettaanähtäväksiseurakunnan ilmoitustaululle
vähintään 14 päivänajaksi. (KL 25 luku 3 §)
Päätösesitys: Kiridmneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkohenanvirastossa 21.01.2022 lähtien. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston
ihnoitustaululla.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimenpiteet: Pöytäkirjaasetetaannähtävilleesityksenmukaisesti. Kopiot sekäseurakuntatalolle että
seurakuntatoinustolle.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

5§

TYÖJÄRJESTyKSESTÄ
PÄÄTTÄMINEN
Esittely:

.,jollei

neuvosto toisin päätä,esityslistan mukaisessajärjestyksessä.
Päätösesitys: Käsitellään asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä
PäBtOs: Esityksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

. M Huomioita:
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Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)
6§

LUOPIOISTEN SANKARIHAUTAUSMAA
Valmistelija: Jari Kemppainen

Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Luopioisten reserviläisten puheenjohtaja Ilkka Naulapää on pyytänyt saada tulla esittelemään
kirkkoneuvostolle Luopioisten sankarihautausmaan korjaushanketta ja siihen liitty^'ää varojen keräystä.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkqjärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikuhiksia.
Liitteet:

Päätösesitys:Merkitääntiedoksi
Päätös:Ilkka Naulapääon estynyt saapumaanpaikalle.
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet

^\/^
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TALOUSPÄÄLLIKÖNEROPYYNTO
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Taina Väisäsvaara

Sepontie 7
37600 VALKEAKOSKI

23. 12. 2021

Pälkäneen seurakunta/kirkkoneuvosto

EROPYYNTO

JätäneropyyntöniPälkäneenseurakunnantalouspäällikönvirasta. Pyydäneroa23.2.2022.
Johtoryhmältä saadun luvan nojalla pitäisin työaikapankissa olevat tunnit ja lomapäiväni
ennen virasta eroamista.

Valkeakoskella 23. 12. 2021
Ystävällisin terveisin

^Ml
liOTSläfiaS
Kirkoherra

KL55 S (21. 12. 2012/1008)
Irtisanomisaika

Työnantajan irtisanoessa viranhaltijan virkasuhteen irtisanomisaika on vähintään:
l) 14 päivää,jos palvelussuhde onjatkunut enintäänvuoden;

2)yksi kuukausi,jospalvelussuhdeonjatkunutkeskeytyksettäyli vuoden,mutta enintäänneljä
vuotta;

3) kaksikuukautta,jos palvelussuhdeonjatkunut keskeytyksettäyli neljävuotta, muttaenintään
kahdeksan vuotta;

4) neljä kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli kahdeksan vuotta, mutta
enintään 12 vuotta;

5) kuusi kuukautta,jos palvelussuhdeonjatkunut keskeytyksettäyli 12vuotta;
6) kaksi kuukautta, kun kysymyksessä on kirkkoherran, piispan, kirkkohallituksen viraston johtavan
viranhaltijan tai kirkkohallituksen osastonjohtajan virka. (30. 12.2015/1602)
Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään:
l) 14 päivää,jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta;
2) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta;
3) kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu kirkkovaltuustolle tai yhteiselle
kirkkovaltuustolle;

4) kaksi kuukautta, kun kysymyksessä on kappalainen, kirkkoherra, piispa, kirkkohallituksen
viraston johtava viranhaltija tai kirkkohallituksen osastonjohtaja. (30. 12.2015/1602)

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet

^

Huomioita:
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Irtisanomisaika alkaa kulua sitäpäivääseuraavasta päivästä,jona irtisanominen on annettu tiedoksi.
Viranhaltijan suostumuksella voidaan noudattaa l ja 2 momentissa tarkoitettua lyhyempää
irtisanomisaikaa.

Kirkkoherra on TainaVäisäsvaarankanssa neuvotellut ja on sovittu hänen kanssaan, että
irtisanoutumispäivä on 23.1.2022.

Pitämättömätvapaatja lomapäivätmaksetaan rahana.
LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 g:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Päätösesitys:Merkitääntiedoksi
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimeenpano: Tiedoksi Taina Väisäsvaara,kirkkovaltuusto
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (K.L 24:5)

8§

TALOUSPÄÄLLIKÖN
VIRANHOITO
Valmistelija: Jari Kemppainen,
Esittelyä: Jari Kemppainen,
Esittely:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kirsi Urkko, kirkkovaltuuston

vr

arapuheenjohtaja Esko Peltonen;

kirkkcmeuvoston varapuheenjohtajaMatti Huomo, kirkkoherra JariKemppainen ovat 13. 1.2022
vaknistelleet asiaa.

Eri vaihtoehdot

l.
2.

Ostetaan palvelu naapuriseurakmmista kokonaan.
Hoidetaan tehtävä omalla henkilökunnalla. Taloussihteeri Sai Janhusella on paras kokemus

talouspäälliköntehtävänhoitamisesta. Ostetaankohdennetusti ulkopuolelta kiinteistö-ja
hautausmaaosaamista sekä kirkkoherranviraston hoidon osaamista, jolloin toimistosihteeri
voisi hoitaa taloushallinnon tehtäviä. Hyödynnetään muita työntekijöitä kokousten sihteerinä
sekä pöytäkirjojen ja otteiden valmistelussa.
3. Laitetaanvirka uudestaanauki.

Esitys: Kirkkoherra esittää,ettäpalkataan Sari Janhunen\t talouspäälliköksi24.l .2022 alkaen
Valmistellaan asiaa esittelyssä mainittujen vaihtoehtojen mukaan.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimeenpano: Tiedoksi kirkkovaltuustolle ja SariJanhuselle.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet

^
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TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN
LAADINTA
Valmistelija: JariKemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Kirkkoneuvoston ohjesääntö17 §
Kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle lcertomus seurakuiman

edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden
tilinpäätöksen kanssa.
Kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavattiedot:

l) Yleiskatsaus seurakunnan toinmmanja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella;
2) Hallintoelinten kokoonpanoja toiminta;
3) Tiedot henkilöstöstä;

4) Seurakunnanväkiluvussatapahtuneet muutokset;
5) Talousarvion mukaisentoiminnanja talouden toteutumineu;
6) Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toimiltaan rahoitus;
7) Tilikauden tuloksen käsittelyjä talouden tasapamottamistoimenpiteet;
8) Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja toimenpiteet
niiden johdosta;

(KJ 9:6)
Kirkkoherra on laatinut toimintakertomuksen laadmtaohjeen
Kiridcohallitus on antanut uuden tilinpäätöksen laatimisohjeen 7. 10. 2021 ja mallin 22. 12. 2021
Kiikkohallitukaenyleiskirje 28/2021 Seurakuntientoimintakertomuksessa tulee tilikaudesta 2021
alkaen tarkastella seurakuntatalouden toimintaa, hallintoa ja taloutta Kriisiytyvän seurätauman mittarien
valossa.

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

l Laadintaohje2021

Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että hyväksytääntoimintakertomuksen laadintaohje
Päätös; Esityksen mukaisesti

Toimeenpano: Työntekijöille, kappelineuvostolle ja vastuuryhmille.
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet

/^
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Sivu 8 /18

JUKON LUOTTAMUSMIEHET
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen

LUOTTAMUSMIESILMOITUS14. 1.2022
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa, että kirkon luottamusmiessopimuksen
mukaisesti kaudelle l. l .2022-31. 12.2025 on valittu seuraavat henkilöt:

pääluottamusmies Janne Vesto
varaluottamusmies Virpi Kangasniemi

JUKOn luottamusmies edustaaJUKOa, JLTCOnjäsenyhdistyksiäsekäniiden kaikkiahenkilöjäsemä.
Varsinaisten luottamusmiestehtäviensä lisäksi luottamusmies edustaa JUKOaja JLTCOn

jäsenyhdistyksiäpääsopimuksenmukaisissa paikallisneuvotteluissa.
Liitteet:

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

.

/^
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JÄSENMÄÄRÄN,TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA
Valmistelija: JanKemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittely:

Marraskuun lopussa jäsenmäärä oli 4821, vuoden alussa jäsenmäärä oli 4886. Jäsenmäärä on
pienentynyt vuoden alusta 65 jäsenellä.
Kastettuja vuoden alusta on ollut 24, seurakuntaan liittyneitä 13, kuolleita 65, seurakunnasta eronneita
30, muuttotappio -7jäsentä.

Tammi-marraskuuasa järjestettiin 1766 tapahtumaa,joissaoli 26 784 osallistujaa.
Tammi-Iokakuun

toimintatuotot olivat 233 179
Toimintakulut -l 176 053
ToimintakatE -945 8736
Verotulot 168 407
Vuosikate 219302C

Verotulojen kehitys

Pälkäneenseurakunnanmarraskuun verotulot 124238 maksettu määrä 109745 . Muutos 52,2 %
Alkuvuoden verotulot l 292 646 . Muutos kalenterivuoden alusta 5,2 %.
Koko kirkossaverotulot nousivat 10,7, %
ja kalenterivuoden alusta nousivat 1,3 %.

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellylläasiallari ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 <j:ssätarkoitettuja
lapsivaikutaiksia.
Liitteet: 2 Yleisraporttill/2021.

3 Henkilöstoraportti 11,2021
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimeenpano:
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjantarkastajien nimikujaimet

A,e
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ILMOITUSASIAT
Valmistelija: Jari Kemppainen. Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen. Taina Väisäsvaara
Esittely:

Viranhaltijapäätökset:

Tiedoksi Aivujärven majan kiumosus 2022 muistio katselmuksesta 14. 12. 2022
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
l. 2022Kirkko ja hyvmvointialueet
.
1/2922 liite Kirkko ja hyvinvoinrialueet

3 i/202IKirkon rietoturvapoliliikasta aimettu väliaikainenmääräys
.

31/2021 liite Kirkon säädöskokoelma Nro 154-2021 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys
tietoturvapolitiikasta

30/2021Romanien kansallispäivän8.4. huomiouninen seurakuimissa
.
.

29/2021Partio seurakunnan työmuotona
28/2021Kriisiytyvän seurakunnan mittarit
28/202 i iiite Kriisiytyvän seurakunnan mittarit ja ohjeistus

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

.

Kirkon työmarkidnalaitoksen uutiskirje 6 2021 on ilmestynyt 9. 12. 2021
Yleiskirje luontoiseduistaja matkakustannusten korvauksista S. 12. 2021
KirVESTES:n soveliamispäiväl vuonna 2022. 30. 11.2021 .Helsingissä ja Tampereella
järjestettävien KirVESTES:n soveltamispäivien ohjelmat onjulkaistu ja ilmoittautumiset
avattu.

.

.

Koulutusta vuonna 2022/tf. //. 202/ YleiskirjeessäA82021 kerrotaan vuonna
2022järjestettävästäluottamusmieskoulutuksesta sekäyhteistoiminta- ja
työsuojelukoulutuksesta.
Seurakunnan henkilöstön palkkojen yhteensovittaminen seurakuntaliitostilanteissa
14. 10. 2021 Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestot ovat laatineet seurakunnille ja
seurakuntayhtymille yhteisen yleisluontoisen ohjeen henkilökunnanasemanjärjestämisestä
seurakuntaliiioksissa

Kirkon pääsopijaosapuolten kannanotto rokotuskattavuuden edistämiseksi 28. 9. 202.
Työnantajallaon velvollisuus huolehtia työntekijöidenlurvaiusuudesia, arvioida
koronatartuntojen riskiä työpaikalla ja pitää riskien arvioiuti ajan tasalla. Tämän vuoksi
Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestot kannustavat kirkon työpaikkoja
yhteistoiminnassa keskustelemaan rokotusten ottamisen tärkeydestä osana työpaikan riskien
amoinuaja työterveysturvallisuuteen liitt\Tiä toimenpiteitä.
Tuomiokapitulin kirjeet
Seuraavat kokoukset:
sovitaan kevään kokoukset
Kirkkoneu vasto:

21. 2. 2022
21. 3.2022

19. 4. 2022
16. 5. 2022
Kirkkovaltuusto:

30. 5.2022
Liitteet:

4 Viranhaltijapäätökset

5 Muistio Aivujärven majan kunnostus katselmuksesta
6Toteutumaiileineen31. 12. 2021 srk yhteensä

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet

Ai
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7 Toteutumakustannuspaikoittain tiliryhmittäin
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
PfifltBs: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjantarkastajiennmukirjaimet
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Kirkkoneuvosto
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OIKAISUVAATIMUSOHJEEiN ANTAMINEN
Esittely: Kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestätehdäänoikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. (KL
24:3) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivänkuluessatiedoksisaannista (KL 24:9, 1)
Päätöksestä,joka koskee vain vahnistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta (KL
24:5)
Tarkemmat ohjeet pöytäkirjanlopussaolevassa oikaisuvaatimusohjeessa
Päätösesitys:Annetaan tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaisesti
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (K.L 24:5)

14 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösesitys:Puheenjohtaja päättääkokouksen. ] Ti'.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pälkäneen Seurakunnan
Kirkkoneuvosto

20. 01.2022 § 13
1

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:nmukaan saatehdä

kirkollisvalitusta eikäoikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2
momentin nojalla hallintovaUtasta, koskapäätöskoskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n
2 momentin l kohdanmukaanhankintalainmukaistavalitusta ei voi tehdäpäätöksestätai muusta
ratkaisusta,jokakoskeeyksinomaanhankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestävoidaan tehdäkirkkolain 24 luvun 3 §:n l momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiinri saahakeamuutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 8

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saatehdäpäätöksestä, joka
alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallifaiksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjanpykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukieiiot
I.Viranhaltija ei saavalittamalla hakeamuutosta viranomaisen päätökseenevankelis-luterilaisen
kirkonvirkaehtosopimuksista annetunlain (968/1974) 2 §:ssätarkoitetussa asiassaeikäsaattaa
sitäoikaisuvaatimuksintaihallintoriita-asianaratkaistavaksi,jos handiataikka
viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asiavireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua

sovelletaan vain viranhaltijaan, joka onjäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on
oikeus panna asiavireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 §
2 momentti).

II.Muutostaei saahakeaoikaisuvaatimuksellatai valittamallapäätökseen,jokakoskee väliaikaista
virantoimituksestapidättämistä(kirldcolain24 luvun 14 § 2 momentti).
III.Seurakunnanjäsenelläei ole oikeutta tehdäoikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä,joka koskee
toiseen henkilöönkohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

Pöytäkiqantarkastajien nimildrjaimet

.

A^Kuoimoita:

Kirkkoneuvosto

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA^
Pälkäneenseurakuntatalo/hybridi

KOKOUSKUTSU
ESFTYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KOKOUS 1/2022
20. 01. 2022
Sivu 14 /18

rv Valittamallaei saahakeamuutosta hallinnonsisäiseenmääräykseen,jokakoskeetehtäväntai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).

V.Muun lainsäädännönmukaan päätökseenei saahakea 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
tehdäkirkkolainmukaistaoikaisuvaatimustaeikäkirkollisvalitusta, jos asiakuuluu
markkinaoikeudentoimivaltaan. Asiakuuluu markkinaoikeudentoimivaltaan,jos hankinnanarvo
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 kohdassatarkoitetut sosiaali-ja terveyspalvelut);
300 000 (hankintalain liitteen E 5-15 kohdassatarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
500 000 (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät:
2

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiintyytymätön voi tehdäkirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdäänja yhteystiedot:
Pälkäneen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite:Pappilantie29
Postiosoite: 36600 PÄLKÄNE

Sähköposti:nalkane.srkfaicvl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 217,218

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon

päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista riedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisenkatsotaan saaneenpäätöksestätiedon,jollei muutanäytetä,
seitsemäntenä päivänäkirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessätavallista sähköistätiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestäkolmantena päivänäviestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksenvoi omallavastuullaanlähettääpostitse, lähetinvälityksellätai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksenon oltava perilläoikaisuvaatimusajanviimeisenäpäivänäennenviraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet
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viranomaisen käytettävissävastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiävoidaan
käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytäväihni:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksenkohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseentai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdähankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132-135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Pälkäneen seurakunta
K.äyntiosoite:Pappilantie 29
Postiosoite:36600 PÄLKÄNE

Sähköposti: palkane. srkfSevl. fi

Hankintaoikaisu on tehtävä14 päivänkuluessa siitä,kun asianosainen on saanut tiedon

hankintayksikön päätöksestätai muusta hankintamenettelyssä tehdystäratkaisusta.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksentiedoksisaannista tiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,jollei sen
näytetätapahtuneen myöhemmin. Käytettäessäsähköistätiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinäpäivänä,jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän

vastaanottolaitteessa siten, ettäviestiävoidaankäsitellä.Tällaisenaajankohtanapidetäänviestin
lähettämispäivää,jollei asiassaesitetäluotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudestatai vastaavastamuusta seikasta,jonkajohdosta sähköinenviesti onsaapunut
vastaanottajalle myöhemmin. Hankmtaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänäennenviraston aiddoloajanpäättymistä.Hankintaoikaisunvoi omallavastuullaanlähettää
postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisustaon käytäväilmi:
oikaisuavaativan nimi sekätarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseenvaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hmkintaoikaisuunon liitettäväasiakirjat,joihinvaatimuksen tekijävetoaa,jolleivät nejo ole
hankintayksikönhallussa.
vALiTusosorrus

Pöytäldrjantarkastajien ninukujaimet
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a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiinvoidaan hakeamuutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Käyntiosoite:Raatihuoneenkatul, 13100HÄMEENLINNA
Postiosoite: Raatihuoneenkatu l, 13100 HÄMEENLINNA

Sähköposti:hameenlirma.hao@oikeus.fi
Valituksenvoi tehdämyöshallinto-ja erityistuomioistuinten asiomtipalvelussaosoitteessa
httDS://asiointi2. oikeus. fi/hallmtotuomjoistuuBet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Hallintovalitus, pöytäkirjanpykälät:
Valitusaikaon 30 päivääpäätöksentiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviinpäätöksiinvoidaanhakeamuutostakirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Tampereen hiippakunnantuomiokapituli, pöytäkirjanpykälät:
Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 TAMPERE
Postiosoite:Näsilinnankatu26 (7.krs), 33200TAMPERE
Sähköposti: tampere, tuomiokapitali®ev!. f|
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki

Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohalIitus(Sievl. fi

Valitusaika on 30 päivääpäätöksentiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajun laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksentiedoksisaannista tiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.
Asianosaisenkatsotaansaaneenpäätöksestätiedon,jollei muutanäytetä,seitsemäntenäpäivänä
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessätavallista sähköistätiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestäkolmantena päivänäviestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
b) Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtäväkirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestävalitusosoituksilleen. Valitusaika lasketaan päätöksen
tiedoksisaannistatiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen
hankintalain 130 §:n l tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä30 päivän
kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestävalitusosoituksilleen.

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet

At

Huomioita:

Kirldconeuvosto

PÄLKÄNEEN
SEURAKUNTA^
Pälkäneen seurakuntatalo/hybridi

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KOKOUS 1/2022
20. 01. 2022
Sivu 17 /18

Valitus markkinaoikeudelle on tehtäväviimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinätapauksessa, ettäehdokas tai tarjoaja on saanuttiedonhankintapäätöksestä
valitusosoituksineenja hankintapäätöstai valitusosoitus onollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaantai tarjoajan katsotaan saaneenpäätöksestäoheisasiakiqoineen tiedon seitsemäntenä
päivänäkirjeenlähettämisestä,jollei sennäytetätapahtuneenmyöhemmin.Käytettäessäsähköistä
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinäpäivänä,jolloin sähköinenviesti on
vastaanottajankäytettävissätämänvastaanottolaitteessa siten, ettäviestiävoidaankäsitellä.

Tällaisenaajankohtanapidetäänviestinlähettämispäivää,jollei asiassaesitetäluotettavaaselvitystä
tietoliikemieyhteyksien tonnimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta,jonkajohdosta
sähköinenviesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisestamaridcinaoikeudenkäsiteltäväksi.Ilmoitus ontoimitettava hankintayksikön
ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan

markkmaoikeuteen. Hankintayksikönyhteystiedot ovat edellähankintaoikaisuakoskevassa
kohdassa.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu

hankintayksikön päätöstai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida

saattaahankintayksikönsellaistapäätöstätaimuutaratkaisua,jokakoskee l) yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, ettähankintasopimusta eijaeta osiin haridntalain 75 §:n
nojallatai 3) sitä,ettähankintalain93 §:ssätarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden
pemsteenakäytetäänyksinomaanhalvintahintaatai kustannuksia.Asiavoidaansaattaa

markkinaoikeudenkäsiteltäväksi,jos hankiimanarvoylittäähailkintalain25 §:nmukaisen
kynnysarvon

Markkinaoikeudenyhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettima osoitteeseen:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeusfäioikcus. fi

Valituksenvoi tehdämyöshallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussaosoitteessa
httos://asiointi2. oikeus.fi/haUintotuomioistuimet.

4 VALITUKSEN SISÄLTÖJA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö
Valituksessa on ihnoitettava:

valittajan nimija yhteystiedot

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

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätösvoidaan antaa tiedoksi sähköisenäviestinä
päätös, johon haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

^

Huomioita:

Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

KOKOUS1/2022

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA^

ESITYSLISTA

20. 01. 2022

Pälkäneen seurakuntatalo/hybridi

PÖYTÄKIRJA

Sivu 18 /18

vaatimusten perustelut

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätösei kohdistu valittajaan.

Josvalittajan puhevaltaakäyttäähänenlaillinen edustajansatai asiamiehensä,myöstämän
yhteysriedot 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 vaatimuksensatueksi, jollei niitäole jo aikaisemmintoimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehenon esitettävävaltakirja. Jollei valitusviranomainentoisin määrää,valtakirjaa ei
kuitenkaantarvitse esittääoikeudenkäynnistähallintoasioissaannetunlain 32 §:ssätarkoitetuissa
tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessämainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valkusasiakirjat voi lähettääpostitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin
valitusasiakirjat onjätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänäennen

viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun
seon viranomaisenkäytettävissävastaanottolaitteessatai tietojärjestelmässäsiten, ettäviestiä
voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain(1455/2015) 2 §:nnojallamuutoksenhakijaltaperitään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stämuutajohdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä
säädettyjenmaksujentarkistamisesta annetunoikeusministeriönasetuksen(l 122/2021) l §:n
mukaanoikeudenkäyntimaksuhallinto-oikeudessaon270 ja markkinaoikeudessa2 120 .
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 240 , jos hankinnan arvo on vähintään l
miljoonaaeuroaja 6 350 ,jos hankinnanarvo on vähintään10miljoonaaeuroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus Intetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet
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