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89 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
90 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
91 § Työjärjestyksestä päättäminen
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87 § Kokouksen avaaminen
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

Muutoksenhaku:

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

88 § 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 17.7.2022.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

89 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Esittely:
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tarkastamisessa on noudatettu aakkosjärjestystä.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Aaltonen ja Tero Ahlqvist.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Ahlqvist ja Leena Eerola.

Muutoksenhaku:

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

90 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Esittely:

Päätös:

Tarkastettu pöytäkirja tai ilmoitus siitä tulee asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle
vähintään 14 päivän ajaksi. (KL 25 luku 3 § )
Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 22.7. 2022 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:

91 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esittely:
Päätösesitys:

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Käsitellään asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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92 § Tommolan hautausmaakatselmus
Valmistelija:

Jari Kemppainen, Sari Janhunen

Esittelijä:

Sari Janhunen

Esittely:

Pälkäneen seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö
16 § Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten
katselmus suoritetaan vuosittain.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä,
joihin hautausmaiden hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt
havainnot antavat aihetta.
Erityisesti katselmuksessa todetaan,
l) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa
noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.
Kirkkoneuvosto suoritti kokouksessaan 15.7.2021 § 115 Tommolan hautausmaan
katselmuksen.
Muistio:
Katselmuksessa tehtiin seuraavat huomiot:
Vanhan kompostialueen paikalle istutetut männyt rajaavat kompostialuetta ja tekevät
yleisilmeestä siistin.
Varaston siisteyteen on kiinnitetty huomiota ja ylimääräisiä tavaroita on hävitetty. Varastoon on
tehty hyllyjä parantamaan järjestystä ja työturvallisuutta. Varastotilojen yleisilme siisti.
Yleisilmeeltään hautausmaa on siisti ja hyvin hoidettu.
Juhannusviikonloppuna hautausmaalla rikottiin hautarauhaa ja asiasta on tehty rikosilmoitus.
Hautarauhanrikkomisen jälkiä näkyi vielä hautausmaalla jonkin verran.
Hankitaan hautausmaille koiranulkoilutus kielletty-kyltit
Kirkkoherra totesi, että suntion haudalta puuttuu kukka, istutetaan heti seuraavana päivänä.
Käsiteltiin ruumishuoneen kylmälaitteiden korjausta ja mahdollista kylmälaitteen hankintaa.
Muistolehtoalueelle mietittiin paikkaa muistoesineille. Omaisten tuomat muistoesineet nyt
sekavasti alueella. paikaksi kaavailtiin alueen takareunaa.
Hautausmaalle kaivataan vetäviä leikkureita ja kevyempiä trimmereitä, kottikärryjen uusimista
ja työkalujen päivitystä.
Tarkasteltiin auton hankintaa ja käyttöä hautausmaalla sekä työntekijöiden käytössä liikuttaessa
eri kiinteistöihin. Autoa peräkärryineen käytetään hautausmaalla kompostijätteen ja maaainesten kuljetukseen.
Hautausmaan osastojen merkitsemistä suunniteltiin ja aletaan selvittää asiaa.
Käytävien hoitotasoksi määriteltiin se, että pääkäytävät pidetään nykyisellä tasolla. Käydään
läpi vuosittain ja poistetaan kasvusto pääkäytävien alueelta.
Vanhalla puistohautausmaalla on kaatunut yksi koivu. Kaatuneen puun jälkien siivous on tilattu
Norokorvelta. Alueelta pitää kaataa yksi vaahtera ja yksi koivu. Sortuneen kiviaidan kiviä
nostamaan etsitään suorittajaa. Alueen heinikkoa on niitetty kertaalleen. Seurakunta on hoitanut
alueelle haudattujen pappien hautoja ja istuttanut niille kesäkukat entiseen tapaan.
Vanhan puistohautausmaan alueen osalta oli keskustelua hautausmaa-alueen käytöstä
tulevaisuudessa muistolehtona.
Kirkkopihan ja sankarihautausmaan yleisilme siisti. Pääsisäänkäynnin kohdalla kiviaita on osin
liikkunut pois paikoiltaan samoin sankarihauta muistomerkin vieressä oleva kiviaita.
Pääsisäänkäynnin käytävällä ja aidalla sammalta, poistetaan kasvusto.
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Kiviaidassa kiinni kasvava koivu päätettiin kaataa ja korjauttaa kiviaita. Molemmin puolin
kasvavat Siperian hernepensaat päätettiin poistaa ja istuttaa kirkolle päin katsoen käytävän
vasemmalle puolelle havuryhmä. Suunnittelu Asta Forsström ja Timo Starck.
Kaatuneiden muistomerkin vieressä oleva kiviaita vaatii korjaamista. Selvitetään muistomerkin
takana kasvavan ison puun kaatamista ja risukon siistimistä siltä osin, kun se on seurakunnan
maalla. Muistomerkin juuressa jonkin verran rikkaruohokasvustoa. Poistetaan ja siistitään.
hautakivet poistetaan Oskarintien alueelta
Hoitokauden 2022 aikana on toteutuneet seuraavat kohdat:
Ruumishuoneen kylmälaitteet on korjattu ja asennettu lämpötilavahti.
Työkalut ja koneet hankittu syksyllä varastettujen tilalle.

LAVA

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

Liitteet:
Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että
1. Kuullaan puutarhuri Sari Viitasta.
2. Todetaan viime hautausmaakatselmuksen jälkeen tehdyt toimenpiteet
3. Suoritetaan ohjesäännönmukainen hautausmaakatselmus
4. Sihteeri laatii katselmuksesta muistion, joka hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

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

93 § Luopioisten hautausmaakatselmus
Valmistelija:

Sari Janhunen

Esittelijä:

Sari Janhunen

Esittely:

Kirkkoneuvosto suoritti Luopioisten hautausmaakatselmuksen kokouksessaan 6/2022
14.7.2022. Katselmuksessa todettiin seuraavaa.
Muistio:
Sankarihautausmaan valaistus hanke on Luopioisten reserviläisten hanke, johon ovat
hakemassa keräyslupaa.
Hautausmaakatselmuksen muistio tulee saattaa hautausmaatyöntekijöiden tietoon viipymättä.
Kukat olivat huonokuntoiset. Taimitoimittajan vaihtoa harkittava ensivuodelle.
Sari Viitanen kertoi itsestään ja kokemuksistaan olla työssä hautausmaalla.
Työhön perehdytyksen hän koki olleen puutteellista.
Tommolan hautausmaan esimiestehtävät vievät hänen työpanos aikaansa suorittavasta työstä
Luopioisten hautausmaalta.
Työntekijöitä liian vähän .
Hoidon tasosta ja nurmikon hoidosta on tullut paljon negatiivista palautetta.
Yrittäjiltä saa ostaa palvelua alueiden hoitoon, mikäli oma työvoima ei riitä.
Välinevaraston aitausta jatkettava näköesteeksi työvälineille ja maa-aineksille.
XII lohkon sireeni aitaukseen ns lehtimajaan sijoitettava penkki hiljentymistä varten
Uuden puolen pensasaidat hoitoleikattava.
Hautausmaan yleisilme oli siisti ja hyvin hoidettu.
Kirkkoneuvosto kiitti puutarhuri Sari Viitasta.
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Kirkkoneuvosto oli tyytyväinen talouspäällikkö Sari Janhusen hautausmaatietämykseen josta
neuvosto sai uutta historiatietoa.
LAVA

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

Liitteet:
Päätösesitys:

Talouspäällikkö esittää, että hyväksytään muistio.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

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

94 § Onkkalantien parantaminen Tommolan kappelin kohdalla
Valmistelija:

Jari Kemppainen, Sari Janhunen

Esittelijä:

Jari Kemppainen, Sari Janhunen

Esittely:
Kirkkoneuvosto 5/ 16.5. 20220 § 65
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä:
Jari Kemppainen
Esittely:
Sähköposti 10.5.2022
Teemme Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta Onkkaalantien katu- ja
parannussuunnittelua, ote suunnitelmasta liitteenä.
Suunnitelmaan kuuluisi suojatiesaarekkeen rakentaminen kappelin kohdalle, jonka kautta on
merkittävästi jalankulkuliikennettä siunauskappelille.
Suojatie saarekkeen rakentaminen poistaisi ajoneuvoliikenteen liittymän kappelin kohdalta ja
ajoliikenne siirtyisi kulkemaan kokonaan nykyisen, eteläisemmän liittymän kautta. ks liite.
Jatkosuunnittelun kannalta on tärkeää kuulla seurakunnan mielipide suojatiesaarekkeen
tarpeellisuudesta.
Yhteydenotot ja tarvittaessa lisätietoja
projektipäällikkö valtteri.brotherus@wsp.com tai
suunnittelija
merja.mustalampi@wsp.com

Ystävällisin terveisin,
Merja Mustalampi
Projekti-insinööri, Infra
Project Engineer, Infra Infrastructure
M + 358 40 1830 310
WSP Finland Oy
Ruokasenkatu 4, 4 krs.
FI-96200 Rovaniemi
wsp.com
Kirkkoherra
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Tommolan hautausmaasuunnitelmassa 1970-luvulta on kappelin kohdalle suunniteltu ja
toteutettu kaksi autolla kuljettavaa liittymää hautausmaalle.
Nykyinen käytäntö, jossa pohjoisempi kylän puolinen liittymä on yksisuuntainen vain
Onkkaalantieltä hautausmaan parkkipaikalle kulkeva, on hyvä.
Hautausmaalle on hautajaisten yhteydessä paljon liikennettä ja parkkipaikka on usein täynnä.
Kaksi liittymää kappelille ja hautausmaalle on sujuvoittanut liikennettä.
LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Liite 3
Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto antaa lausunnon, jossa Tommolan
hautausmaalle kulkevaa pohjoisempaa kylän puoleista liittymää ei suljeta autoliikenteeltä.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Toimeenpano Lausunto suunnittelijoille
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto 7/2022
Suunnittelija, ELY-keskus ja kunta ovat käynyt kirjeenvaihtoa asiasta sekä pyytänyt asiasta
lausuntoa museovirastolta.
Kohteesta on laadittu luonnos myös ratkaisusta, jossa saareketta siirrettäisiin niin, että
jalankulku käyttäisi olemassa olevaa liittymää yhdessä ajoneuvoliikenteen kanssa
(saareke_siirretty -liite). Tällöin jalankulkijat kulkisivat jonkinlaista leveää piennarta tai
mahdollisuuksien mukaan uutta jalkakäytävää pitkin kivimuurin viertä pitkin olemassa olevalle
aukolle. ELY:n mukaan ratkaisu on lähtökohtaisesti hyvä, kunhan huomioidaan mahdolliset
hautausmaan suojeluun liittyvät säädökset. Ratkaisu vaatisi todennäköisesti valaisinten
uudelleen sijoittelua. Kunnan edustaja ei pidä ratkaisua hyvänä, jossa jalankulkijat ja ajoneuvot
käyttäisivät samaa ja nykyisellään kapeaa, n. 4 m leveää liittymää.
Tähän keskusteluun perustuen esille nousi esiin liittyykö kivimuuriin jotain kirkkolain /
hautausmaan suojelua koskevia säädöksiä, jotka estäisivät nykyisen aukon/aukkojen
leventämisen tai uuden aukon rakentamisen jalankulun käyttöön? Suunnittelukokonaisuuteen
liittyy kohteita, joiden kohdalla on ollut tarpeen olla yhteydessä Pirkanmaan
maakuntamuseoon. Myös tämä kohde on heidän tiedossaan ja he antavat lausuntonsa 27.6.
mennessä. Lisäksi esille nousi, että onko olemassa oleville hautausmaan porteille tarpeen
järjestää kulkua?

Museoviraston lausunto
”Tommolan kappeli on vuodelta 1970, Bertel Strömmerin suunnittelema. Hautausmaa kappelin
ympärillä on kuitenkin vuodelta 1891. Hautausmaata ympäröi matala kiviaita ja kulkuaukkoa
reunustaa molemmin puolin kivistä ladotut portinpielet. Kulkuaukossa ei ole porttia. Nykyinen
kulkuaukko johtaa suoraan kappelille.
Nykyinen kulkuaukko on säilytettävä sellaisenaan. Uusi kulkuaukko on kuitenkin mahdollista
rakentaa suunnitelman mukaisesti toisaalle. Museoviraston näkemyksen mukaan suunnitelman
mukaiset toimenpiteet uuden aukon osalta eivät ole kirkkolain suojelemaa aitaa olennaisesti
muuttavia.
Hankealueelta ja sen läheisyydestä ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita
arkeologisia kohteita. Onkkaalantie on osa keskiaikaista tielinjaa Hämeenlinnasta Pälkäneen
kautta Tammerkoskelle. Jos kaivutöiden yhteydessä tavataan nokista tai punertavaa maata,
hiiltä, kiveystä, kivi- tai tiilimuurausta, lahonnutta puuta, muita merkkejä kiinteästä
muinaisjäännöksestä tai arviolta yli 100 vuotta vanhoja esineitä, tulee työt kyseiseltä kohdalta
keskeyttää ja ilmoittaa asiasta välittömästi Pirkanmaan maakuntamuseoon (Muinaismuistolaki
14 ja 16 §).”
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Muinaismuistolain ja Museoviraston näkökulmasta kohde voitaisiin siis toteuttaa, niin että
saareke tehtäisiin nykyisten kulkuaukkojen väliin ja jalankulkua varten tehtäisiin uusi aukko
kivimuuriin. Seurakunnalle jäisi tässä tapauksessa kustannettavaksi ne toimenpiteet, jotka
sujuvan yhteyden rakentaminen uudelle Onkkaalantien ylitykselle vaatisi. Käytännössä tämä
tarkoittaisi minimissään noin 5-10 metrin pituista sorapintaista jalankulkuväylää nykyisen palueen kulmalta uudelle aukolle. Seurakunnan näkökulmasta kohde voidaan toteuttaa
minimiratkaisulla, ellei seurakunnalla ole halua parantaa samassa yhteydessä
jalankulkuyhteyksiä laajemmin kappelin alueella. Kokonaisuuden kannalta voisi toisaalta olla
järkevää miettiä samassa yhteydessä jalankulun tarpeita laajemminkin koko kappelin alueella.
Talouspäällikkö
Tällä hetkellä suojatie saareke siirtyisi nykyisten sisääntuloaukkojen väliin.
Talouspäällikkö on ilmoittanut, ettei kivimuuriin ole käytännössä mahdollisuutta tehdä aukkoa
suojatien kohdalle ja että ajoradan ja kivimuurin väliin tulisi jättää tarpeeksi leveä piennar
jalankulkijoiden käyttöön, jotta kulkevat hautausmaalle nykyisten aukkojen kohdalta. Ja lisäksi
huomioitava että jalankulkijat käyttävät rollaattoria apuvälineenä joka on huomioitava
leveydessä.

Liitteet:

Liite 1 ja 2

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano

95 § Ilmoitusasiat
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Viranhaltijapäätökset
Tampereen hiippakunta
Kapitulin brunssi 21.9. klo 9.30-11.30 Pappilanniemi, Sääksmäki
Tervetuloa vaihtamaan ajankohtaisia kuulumisia ja nauttimaan yhteinen ateria. Brunssit
ovat avoimia kaikille seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Hiippakunta
tarjoaa brunssin. Ilmoittautuminen hiippakunnan kotisivujen kautta.
Muut asiat:
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto
8. 8. 2022 klo 17 Pälkäneen pappila tai Haltian pappila.
5. 9. 2022 klo 17 Pälkäneen seurakuntatalo
Kirkkovaltuusto Seminaaripäivä 18. 9. 2022 klo 10 Messu Pälkäneen kirkossa ja seminaari
Pälkäneen seurakuntatalolla

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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96 § 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:

Hyväksytään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Päätös:
Muutoksenhaku:

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

97 § Kokouksen päättäminen

Päätösesitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pälkäneen seurakunta
Kirkkoneuvosto
21.7.2022. § 96

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: 87,88, 89, 90, 91, 92, 93, 92, 95, 96, 97

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
1. 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).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
4. 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).
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5. 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:
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Postiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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.
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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.
Hankintayksikkö: Pälkäneen seurakunta
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Postiosoite: Pappilantie 29, 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.
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4 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
Puhelin: 010 36 42200
Telekopio: 03-622 3269
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 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
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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.
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.
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Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

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

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

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
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viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

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

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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