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YHTEENSÄ

Juhani Järvinen, kirkkovaltuuston pj x
MUUT OSALLISTUJAT Henri Lehtola, kirkkovaltuuston vpj poissa
Janne Vesto, kappalainen poissa
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila
Raine Sumioinen ja Pekka Jaatinen § 148 aikana
MUUT SAAPUVILLA OLEVAT
KÄSITELLYT ASIAT ( §§ ) 133 § - 154 §
ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

Puheenjohtaja Jari Kemppainen

Pöytäkirjanpitäjä Kristel Muru-Tanila

Pvm 23.10.2018

Pvm 23.10.2018

Kirsi Saarinen

Kirsi Urkko

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.10.2018
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
18.10. / 2018

− 8.11 / 2018

Todistaa Pälkäneen
Kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

välisenä aikana (vähintään 14 päivää).

8.11 / 2018 Jari Kemppainen, kirkkoherra
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
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KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

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 19.10.2018.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Esittely:

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tarkastamisessa on noudatettu aakkosjärjestystä.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Saarinen ja Kirsi Urkko

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Esittely:

Päätösesitys:
Päätös:
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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 24.10.2018 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Pöytäkirja asetetaan nähtäville esityksen mukaisesti. Kopiot sekä seurakuntatalolle että
seurakuntatoimistolle
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esittely:

Päätösesitys:

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Pykälä 148 käsitellään heti
järjestäytymispykälin jälkeen.
Käsitellään asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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TUOMIO L 11/22284 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA / KLASILA

Vesa Mellavuo poistui pykälän 138 aikana.
Esittely:
PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 1. osasto
Käräjätuomari Liisa Tiittanen

TUOMIO
18/36960
Annettu kansliassa
16.10.2018
L 11/22284
Korvausvelvollisuus ja aiheutetun vahingon määrä
Työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan työntekijän, joka tahallaan tai
huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai tästä laista johtuvia
velvollisuuksia tai aiheuttaa työssään työnantajalle vahinkoa, on korvattava työnantajalle
aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:ssä säädettyjen perusteiden
mukaisesti.
Vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan vahingosta, jonka työntekijä työssään
virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa, hän on velvollinen korvaamaan määrään, joka
harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon
aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet.
Sovittelu
Vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan jos vahinko on aiheutettu tahallisesti,
on täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.
Klasila on tuomittu lainvoimaisesti virka-aseman väärinkäyttämisestä ehdolliseen
vankeusrangaistukseen.
Käräjäoikeus on edellä kerrotuilla perusteilla katsonut, että Klasila on tahallaan toiminut
talouspäällikön virassaan virkavelvollisuuksiensa vastaisesti ja aiheuttanut Pälkäneen
seurakunnalle 794.484,14 euron suuruisen vahingon.
Onko sitten olemassa vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n 2 momentin tarkoittamia erityisiä
syitä alentaa korvausta.
Klasila on pyrkinyt vierittämään syyn seurakunnalle aiheutuneesta vahingosta osaksi
seurakunnalle itselleen ja katsonut, että kirkkoherra ja kirkkovaltuutetut ovat laiminlyöneet
tarkastus- ja valvontavelvollisuutensa. Klasila on myös vedonnut siihen, että Pälkäneen
seurakunta ei ole ryhtynyt vaatimaan korvauksia myös muilta Fici-Copy Ky:n osakkailta ja että
Pälkäneen seurakunta ei ole hakenut korvauksia seurakunnan vastuuvakuutuksesta. Klasila on
myös vedonnut siihen, että hän oli luottanut Fici-Copy Ky:n Kimmo Anderssonin lupauksiin
siitä, että tämä lunastaa rahoitusyhtiöiltä niitä koneita koskevat leasingsopimukset, jotka on
haettu seurakunnalta pois.
Klasila ei varmastikaan ryhtyessään Fici Copy Ky:n kanssa yhteistyöhön ole tarkoittanut
aiheuttaa Pälkäneen seurakunnalle niin huomattavaa vahinkoa, mitä hänen toiminnastaan
seurakunnalle on todellisuudessa aiheutunut. Klasila on kuitenkin itse talouspäällikön virassaan
ja luottamustehtävässään laiminlyönyt leasingsopimusten suhteen kaikki hänen tehtäviinsä
kuuluvat velvollisuudet. Klasila ei ole tuonut leasingsopimuksia kirkkoneuvoston ja -valtuuston
käsiteltäväksi eikä hän ole tehnyt niiden osalta päätösluetteloa. Klasila on myös laiminlyönyt
tehdä leasingsopimuksiin liittyvät kirjaukset asianmukaisesti. Klasila on jättänyt kertomatta
korkeista kopiointikustannuksista häneltä kysyneille henkilöille asian todellisen laidan.
Käräjäoikeus katsoo, että Klasila on monilla toimillaan pyrkinyt salaamaan
virkavelvollisuuksien vastaisen toimintansa ja siitä seurakunnalle aiheutuneen vahingon. Se,
ettei seurakunta ole nostanut vahingonkorvauskannetta muita henkilöitä vastaan, ei ole
merkitystä Klasilan vastuuta arvioitaessa. Kyse on seurakunnalle pitkän ajan kuluessa
aiheutetusta huomattavasta vahingosta. Käräjäoikeus katsoo, ettei ole erityisiä syitä korvauksen
alentamiseen.
Tuomiolauselma
Simo Klasila velvoitetaan suorittamaan Pälkäneen seurakunnalle vahingonkorvauksena
794.484,14 euroa, yhteisvastuullisesti Kanta-Hämeen käräjäoikeuden 2.11.2015 antamalla
Pöytäkirjan tarkastajien
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tuomiolla Pälkäneen seurakunnalle korvausvelvolliseksi tuomitun Toni Kimmo Anderssonin
kanssa 764.107,05 euron osalta, laillisine viivästyskorkoineen 115.000 eurolle 28.1.2015
lukien, 300.000 eurolle 29.5.2015 lukien, 198.840,87 eurolle 13.7.2011 lukien ja 180.643,27
eurolle 15.2.2018 lukien. Simo Klasila velvoitetaan lisäksi suorittamaan Pälkäneen
seurakunnalle oikeudenkäyntikulujen korvauksena Klasilan määrällisesti myöntämät 45.841,63
euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion
antamisesta lukien.
Valtion varoista Simo Klasilan kuulustuttamille todistajille 29. ja 30.8.2018 maksetut
todistajanpalkkiot yhteensä 286,52 euroa määrätään asian näin päättyessä jäämään valtion
vahingoksi.
Pirkanmaan käräjäoikeuden 3.8.2018 turvaamistoimesta antama lopullinen päätös on voimassa
kaksi kuukautta tämän tuomion lainvoimaiseksi tulosta.

Päätösesitys:

Käräjätuomari
Liite 1 Tuomio
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku:

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN KIRKOLLISEN ESINEISTÖN INVENTOINTIKERTOMUS
Esittely:

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1/2018 § 8 toteuttaa seurakunnan kirkollisen esineistön
inventoinnin Jyväskylän yliopiston ja kirkkohallituksen yhteisen projektin osana. Hankkeen
kokonaiskustannus oli tarjouksen mukaan 8500 euroa ja työhön varattiin 2 kk. Työn
toteuttajajana toimi FT, taidehistorian tutkija Paula Mäkelä. Loppulasku työstä on tarjouksen
mukainen ja hyväksytty.
Paula Mäkelän

Havaintoja ja hoitosuosituksia
Inventointityön varsinaiseksi ongelmakohdaksi sekä Pälkäneellä että Luopioisissa muodostui
kirkkomuseoon siirrettyjen ja sieltä jälleen käyttöönotettujen esineiden ”liikkuvuus”. Esineitä
on otettu museosta jälleen käyttöön siten, että niiden pysyväksi määriteltävä sijaintipaikka jää
epäselväksi. Pälkäneellä kirkkomuseon esineet ovat epäjärjestyksessä ja nimilaput ovat aikojen
kuluessa sekoittuneet tai poistettu kokonaan. Jäljellä olevat nimi- ja numerolaput on kiinnitetty
esineisiin joko nastoilla tai teipeillä. Museoon on tuotu myös nuorempaa, aktiivikäytöstä
poistettua esineistöä, jota ei ole luetteloitu lainkaan. Joukossa on paljon esim. kiertokouluun
sekä yleisemmin koko Pälkäneen historiaan liittyvää esineistöä, jolle sopivampi sijaintipaikka
olisi esimerkiksi kotiseutumuseo tai jokin julkinen virastotalo.
Luopioisissa oleva kirkkomuseo on puolestaan ahdas johtuen lähinnä siitä, että
kotiseutumuseon esineistöä säilytetään sesonkiajan ulkopuolella sekä kirkkomuseossa että
museotilasta vitriinein erotetussa eteistilassa. Mikäli kotiseutumuseon säilytystilat pystyttäisiin
järjestämään toisaalle, saataisiin varsinaiset kirkkoesineet paremmin esille ja helpommin
tavoitettavaksi. Osaa esineistöistä oli hankalaa tai jopa mahdotonta dokumentoida kuvaamalla.
Joitakin kirkkomuseon esineistöistä ei tavoitettu lainkaan. Suuri puute on myös se, ettei
kirkkomuseossa olevien esineiden luettelo numeroineen ja esineiden käyttötarkoituksineen ole
lainkaan museossa vierailevan kävijän tavoitettavissa.
Luopioisten kirkon ullakolla sekä kirkkomuseon säilytysarkuissa ja vitriinissä on paljon
vanhaa, tutkimatonta asiakirjamateriaalia. Niiden joukosta saattaisi löytyä vuodelta 1692 alkava
syntyneiden luettelo, joka sisälsi myös kirkon tilikirjat vuosilta 1705-1753. Kirja mainitaan
vuoden 1825 kalustoluettelossa, mutta sen kohdalle on kirjoitettu ”saknas 1830”.1
Hämeenlinnan Kansallisarkisto vastaanottaa asiakirjamateriaalia, mikäli seurakunnan omat tilat
ovat kokonsa puolesta rajalliset niiden säilyttämistä varten.
Työn yhteydessä löytyi molemmista seurakunnista yksi pari arvokkaita tinakynttilänjalkoja,
jotka voitiin ajoittaa 1640- ja 1670-lukujen väliselle ajalle. Pälkäneen kynttilänjaloissa (166070-luku, vakuutusarvo n. 8500 €) oleva steariini sekä kynttiläpesien sinitarrakiinnitys tulisi
poistaa asiantuntijan toimesta. Luopioisten kirkon alttarilla (tai vuoroin kirkon eteistilan
vitriinissä) olevien kynttilänjalkojen (1640-50-luku) turvallisuudesta on huolehdittava etenkin
kesän turistiaikoina. Esillä oleva irtain esineistö on helposti havaittavissa ja kaikkien kirkossa
vierailevien henkilöiden ulottuvilla. Luopioisten kirkon yläkerrassa oleva kirkkomuseon vitriini
ei ole lainkaan lukittavissa, sillä mekanismi on rikki.
Kynttilänjaloissa on kaksi mestari- ja tekijäleimaa sekä vanhempi Turun paikkakuntaleima.
Turussa toimi vuosina 1647-1659 tinavaluri Mårten Olsson Törne, ja on mahdollista, että
kynttilänjaloissa on hänen ensimmäinen tunnettu tekijäleimansa. Koska kynttilänjaloissa ei ole
1640-luvulla käyttöön tullutta ruusuleimaa, ja niissä on laadukkaan tinan merkkinä kaksi
mestarileimaa sekä paikkakuntaleima, lienevät kynttilänjalat 1640-luvun alusta. Ajoitukseensa
nähden ne ovat todella hyvässä kunnossa, ja ovat arvatenkin melkoisen arvokkaat. Luopioisten
kynttilänjalat on voitu saada esinelahjoituksena esim. Hauholta vuoden 1682 tienoilla, jolloin
Luopioinen sai ensimmäisen pappinsa ja sitä myötä saarnahuoneoikeudet. Toinen
potentiaalinen hankinta-aika olisi 1692, jolloin seurakunnalle myönnettiin kappelioikeudet.
Toki kynttilänjalat on voitu hankkia myöhemminkin.
Luopioisten kirkon eteistilan vitriinissä on esillä vanhoja kalkkiliinoja, joista esim. toinen on
asetettu vanhan kirjalaudan päälle. Tekstiilit tulisi mieluiten säilyttää vaaka-asennossa, sillä
arvokkaissa kalkkiliinoissa on jo nyt vakavia painaumia. Kirkkomuseossa on lisäksi esillä
käytöstä poistettuja kirkkotekstiileitä. Miltei kaikki niistä ovat lintujen saastuttamia.
Pöytäkirjan tarkastajien
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Arvokkaimpien tekstiilien kuten esim. Antti Salmenlinnan vuonna 1939 suunnitteleman
antependiumin puhdistuskysymyksissä on syytä ottaa yhteyttä tekstiilikonservaattori Anne
Vesantoon
Mikäli tekstiileille ei löydy asianmukaista tilaa kirkkomuseosta, voidaan niitä säilyttää myös
laatikoissa. Aktiivikäytöstä poistettuja kirkkotekstiileitä varten tarkoitettuja happovapaita
pahvilaatikoita, pukulaatikoita sekä silkkipaperia voi viime kädessä tilata esim. Museoiden
hankintakeskuksesta Lähellä sijaitsevien museoiden käyttämiä säilytysmateriaalien
hankintakanavia voi käyttää kustannusten pienentämiseksi.
Museoiden käyttämistä pakkaustavoista ja -menetelmistä voi kysyä vielä tarkemmin
maakuntamuseoista. Kirkkohallituksen julkaiseman Arvoesineistön hoito seurakunnassa –
oppaasta löytyy ohjeistus kirkollisten käyttöesineistön puhdistusta ja hoitoa varten. Vahinkojen
välttämiseksi kannattaa kuitenkin aina ensin olla yhteydessä suoraan asiantuntijoihin ja
varmistaa tekstiilien oikeaoppiset huoltotoimenpiteet. Kaikissa tekstiilien kunnossapitoon ja
säilytykseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä Jyväskylässä toimivaan
konservointikeskukseen, joka on erikoistunut arvotekstiileihin. Kirkkohallituksen
kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto auttaa ja tukee seurakuntia kaikissa
kulttuuriperinnön inventointiin, ylläpitoon ja konservointiin liittyvissä kysymyksissä.
Seurakuntien saamaa osuutta yhteisöveron tuotosta perustellaan yhteiskunnallisilla tehtävillä,
joista lakisääteisiä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan omaisuuden hoito. Seurakuntien oman edun mukaista on
kerätä vuosittain tiedot kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä aiheutuneista
kustannuksista ja lähettää ne Kirkkohallitukselle taloustilastolomakkeella A7.
Tavoitteena on saada oikeaa tietoa, kuinka paljon lisäkustannuksia seurakunnille aiheutuu
vuosittain kulttuuriperinnön säilyttämisestä. Näitä menoja ja mahdollisia tuloja voi olla sekä
käyttötalous- että investointiosassa.
Kulttuuriperintö ja sen hoidosta aiheutuvat kustannukset tulkitaan kirkossa suhteellisen tiukasti.
Seurakunnan tavanomaiseen toimintaan liittyviä kiinteistöjen lämmitys-, kunnossapito yms.
kuluja ei merkitä kulttuuriperinnön kuluiksi. Kulttuuriperinnön säilyttämisestä aiheutuviksi
kustannuksiksi määritellään vain ne ylimääräiset menot, jotka aiheutuvat kulttuuriperinnön
säilyttämisestä tuleville sukupolville.
Päätösesitys:

Liite 2 Pälkäneen seurakunnan kirkollisen esineistön inventointikertomus
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku:

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

Pälkäneen seurakunnan taloussääntö § 10 Saatavien perintä
Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä päättää avoimen saatavan
kirjaamisesta luottotappioksi. Jos avoimien saatavien poistaminen on
delegoitu talouspäällikölle, hän tekee asiasta kirjallisen päätöksen
perusteluineen ja antaa tiedon päätöksestä kirkkoneuvostolle.

Päätös:

Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten
oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen vähintään
vuosittain. Jälkiperintää on kuitenkin syytä jatkaa.
Kirkon palvelukeskus lähettää asiakkaille kaksi maksukehotusta. Sen lisäksi seurakunta on
yrittänyt kolmannenkin kerran periä saatavia.
Liitteessä 3 kirjanpidon raportti luottotappioista
Talouspäällikkö esittää, että laskut 18000018 hautaus summa 600,50 (viivästys nettoeräpäivästä
187 päivää); 90000253 rippikoulu summa 95 (viivästys nettoeräpäivästä 86 päivää) kirjataan
luottotappioksi.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS NUIJANTALON VUOKRAAMISESTA 2019 - 2020
Esittely:

Päätösesitys:

KH 11.10.2018 § 199
Kunnanhallitus päättää, että Pälkäneen kunta jatkaa Nuljantalon vuokraamista
Nuijantalosäätlöltä vuosina 2019-2020 maksaen Nuljantalosäätiölle vuokraa 30 000 euroa
vuodessa. Tänä kahden vuoden aikana neuvotellaan seurakunnan ja muiden tahojen kanssa
tilojen käytöstä/vuokraamisesta ja keskustellaan säätiön kanssa Nuijantalon mahdollisesta
myymisestä.
Liite 4 Kunnanhallitus § 199 Nuljantalon vuokraaminen 2019-2020
Merkitään Pälkäneen kunnanhallituksen päätös tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

HAUTAPAIKKAHINNAT (ei arvonlisäveroa)
Omassa
Muualla
kunnassa
asuvat
asuvat
1 paikka syvähautaalueella

300 €

600 €

1 paikka muulla
alueella

200 €

400 €

1 uurnahautapaikka
***

100 €

200 €

0€

0€

+ 20 %

+ 20 %

1 paikka
muistolehdossa
Varauksen
yhteydessä

Hautaoikeuden Maksu määräytyy sen
pidennys
mukaan, missä vainaja
oli kirjoilla kuollessaan.
Sis. 2 päällekkäistä
hautasijaa. Oikeuttaa 25
vuoden hallinta-aikaan
12 €/vuosi
Syvähauta-alueella ei ole
mahdollista lunastaa vain
yhtä hautasijaa.
Oikeuttaa 25 vuoden
8 €/vuosi
hallinta-aikaan
*** erityisellä
uurnahauta-alueella
4 €/vuosi
Oikeuttaa 25 vuoden
hallinta-aikaan
Hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille.

Hautaoikeuden tulee olla voimassa 25 vuotta
viimeisestä hautauksesta.
Hautapaikkahinnalla seurakunta leikkaa nurmikon kaikilta nurmialueilta yleisen hautausmaan
kunnossapidon yhteydessä ja poistaa isommat rikkaruohot hiekkahaudoilta. Tarkempi
hautapinnan hoito kuuluu kesähoidon piiriin.
Oman paikkakunnan rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen hautapaikat maksutta.

Päätös:

Tuhkalehdon yhteiseen kiveen toimittaa muistolaatan Valkeakosken Kivituote, koko 130
*35 mm, hinta 160€.
Liite 5
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyisi hautapaikkahinnaston vuodelle 2019 ja
esittäisi sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Seuraavaan kirkkovaltuustoon.

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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HAUTAUSTOIMEN HINNASTO
Esittely:

HAUTAAMISMAKSUT (ei arvonlisäveroa)
Omassa
Muualla
kunnassa
asuvat
asuvat
Arkkuhautaus

400 €

400 €

Uurnahautaus
Tuhkan kätkeminen
muisto-lehtoon
Ruumiskylmiö
Reunakivien
siirtäminen.

140 €

140 €

0€
0€

50 €
50 €
50 €/tunti

•
•

HUOM!
Hinta määräytyy sen
mukaan, missä vainaja
oli kirjoilla kuollessaan.
Hintoihin sisältyy,
haudan avaaminen ja
peittäminen,
hautapaikan
kevätkunnostus.

Muistomerkin siirtäminen hautauksen
yhteydessä on omaisten vastuulla.
Hautakiviä siirtävät hautaustoimistot ja
kiviliikkeet. Seurakunta ei vastaa
siirtämättömien kivien vahingoittumisesta.

HAUTOJEN HOITOSOPIMUSTEN HINNAT (ei arvonlisäveroa)
HOITOSOPIMUKSET
Arkkuhauta 1 x 2 m

1m
hautap.

2-3m
hautap.

4m
hautap.

Seuraavat
hautapaikat

1 vuosi: kesähoito

100

115 €

130 €

+ 12 €

1 vuosi: kasteluhoito

80

90 €

100 €

+8€

Uurnahauta 1 x 1 m
1 vuosi: kesähoito

55 €

1 vuosi: kasteluhoito

40 €

Haudanhoitosopimuksen voi tehdä yhdelle kesälle. Kesähoitokausi on 1.5. - 30.9. välinen aika.
Hoitomaksu määräytyy hautapaikkojen määrän mukaan (yksi hautapaikka on 1 m).
Haudanhoitotilauksesta lähetetään aina seurakunnan taloustoimistosta tarjouslasku maalis-huhtiku
Edellisenä kesänä hoidossa olleista haudoista lähetetään automaattisesti uusi tarjouslasku.
Hoitosopimus astuu voimaan maksun maksamisen jälkeen.
Haudan hoidon tilaajaa pyydetään ilmoittamaan tekemästään hoitosopimuksesta muille omaisille,
väärinkäsityksiltä haudan hoitamisen osalta vältyttäisiin.
Seurakunnan hoitoon annettujen hautojen hoitaminen aloitetaan aikaisintaan 1.5. kukkapenkkien
kunnostuksella. Kukkien istuttaminen aloitetaan sään salliessa 10.6 ja istutetaan juhannukseen
mennessä.
Hoitosopimus ei käsitä muistomerkkien tai reunakivien hoitoa. Kivityöt tilataan hautaustoimistolt
kiviliikkeeltä.
Hautaa ei hoideta, mikäli hautakivi on kallistunut. Hautamuistomerkin oikaiseminen kuuluu
hautapaikan haltijan vastuulle. Hautamuistomerkin mahdollinen kallistuminen on suositeltavaa
tarkastaa toukokuun aikana. Asiasta tiedotetaan omaisille mahdollisimman pian asian havaittuamm
Näin hoito voidaan aloittaa hyvissä ajoin ja työ tapahtuu turvallisesti.
Hiekkapinnan uusiminen ei kuulu kesähoitoon. Hiekkapinta uusitaan hinnaston mukaisesti
erillisestä tilauksesta.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Omaisten tuomien kukkien kastelu hoitohaudoilla aloitetaan, kun seurakunta on istuttanut
kesäkukat kesähoitohaudoille ja lopetetaan, kun seurakunta poistaa kesäkukat
kesähoitohaudoilta.
Kesähoito sisältää:

-

kukkapenkin kasvualustan kunnostuksen
kesäkukat ja niiden istutuksen (istutus alkaa 10.6 ja
päättyy juhannuksena)
kukkien kastelun ja hoidon
kukkien poistamisen syyskuun lopussa (ellei hallaöitä
aiemmin)
haudan pinnan hoidon kesäkaudella.

Kasteluhoito sisältää omaisten istuttamien kukkien kastelun ja siistimisen hoitokauden
aikana.
ERIKSEEN TILATTAVAT PALVELUT:
Hiekkapinnan uusiminen 1 m hautapaikka 50 €, seuraavat metrit a`25 €
Uusi nurmipinta 1 m hautapaikka 70 €, seuraavat metrit a`35 €
Kukkamullan uusiminen 1m hautapaikka 25 €, seuraavat metrit a`5 €
Päätösesitys:

Liite 5
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy hinnaston vuodelle 2019.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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7.9.2018 Vaula Tanner, kausipuutarhuri kesällä 2018
Pälkäneen seurakunnan hautausmaiden alueen ja hoidon kehittäminen
Seuraavat ajatukset ovat satunnaisessa järjestyksessä. Kehitysehdotukset koskevat sekä
Tommolaa että Luopioisia, ellei toisin ole mainittu.
Alueiden kehittäminen
• Osastojen ja lohkojen merkitseminen esimerkiksi puisilla tolpilla, joissa on metallinen tai
muovinen numero. Helpottaisi sekä omaisten että haudankaivajien työtä. Myös työntekijöitä
voisi opastaa helpommin oikeaan kohtaan hommiin.
• Tommolassa tarvitaan ehdottomasti heti ensi kesänä jonkinlainen rajaus pysäköintipaikan ja
osaston 13 1 uusimman alueen välille. Jo nyt reunimmainen hauta on melkoisen lähellä
pysäköintipaikkaa ajatellen lumenaurausta. Vaatii ehdottomasti aurausmerkin ja toisenkin. –
Rajaus voidaan toteuttaa kevyt/väli-aikaisversiona vaikka puutolpista tai pidempiaikaisena
pensasistutuksena. Pensasistutus vaatii tarkemman rajan/paikanmäärittelyn ja kunnon
kasvualustan.
• Tommolassa olisi hyvä miettiä myös ajoestettä osaston 13 6 ja istutusniemekkeen välille,
reilusti ennen pyörätie/ajoneuvolla ajo kielletty -merkkiä. Syntyy turhia vaaratilanteita
peruuttelevista autoista, joita ei jätetä asianmukaiselle pysäköintipaikalle.
• Tommolassa osaston 13 uuden puolen jatko on päätettävä pikaisesti. Halutaanko ottaa
käyttöön vanha uusi suunnitelma vai tarvitaanko mahdollisesti päivitetty suunnitelma?
• Ikääntyneen puuston uusiminen pitkällä aikavälillä, mutta pian aloittaen. Luopioisissa nyt
puuttomien osastojen puiden istuttaminen, sillä varjottomilla alueilla työskentely on näin
helteisenä kesänä todella tukalaa.
• Kivimuurien kunto olisi hyvä kartoittaa ja ne olisi hyvä kunnostaa, jos halutaan niiden
pysyvän kunnossa.
• Penkkien perusteellinen kunnostus. Varastossa on hyvärunkoisia, tukevia penkkejä, joiden
laudat vain ovat huonossa kunnossa. Maalaus vai hävittäminen kokonaan?
• Oikein pitkän aikavälin suunnittelussa on otettava kantaa, millaisena ympäristönä
hautausmaat halutaan pitää. Ovatko hautausmaat tulevaisuuden hoidetuimpia puistoja? Vai
pitäisikö Tommolassa metsähautausmaan piirteitä antaa tulla enemmän esille osastossa 11
/alaosassa? Mitä haasteita tai mahdollisuuksia uurnahautausten lisääntyminen tuo Pälkäneellä?
• Luopioisissa vanhan puolen uurna-alue olisi hyvä toteuttaa pikimmiten.
• Kompostoinnin järjestäminen myös Tommolassa Luopioisten tapaan? Vanhojen
kompostointialueiden maisemointi mietintään.
• Turhien/liian vanhaksi päässeiden pensasaitojen/istutusten poistaminen. Esimerkiksi
Luopioisissa aroniaryhmä museon vieressä kovin kitukasvuinen. Pensasaitojen paikkaukset,
esimerkiksi Tommolan muistolehdon ympärillä.
• Hautausmaiden reuna-alueiden hoidon suunnittelu ja toteutus. Esimerkiksi Tommolassa
osaston 11 perimmäisen nurkan kasvusto ja Luopioisissa uuden puolen kerran kesässä niitettävä
alue.
• Periaatepäätös, millä hoitotasolla käytäviä hoidetaan vai hoidetaanko ollenkaan.
Periaatepäätös, kuinka rikkaruohottomana esimerkiksi Pälkäneen kirkon uudet kivituhka-alueet
pidetään ja millä keinoin.
• Valaistuksen uusinta ja täydentäminen. Tommolan varaston ulkovalaisin ei toimi.
Hoidon kehittäminen
• Yhtenäiset, kunnon istutusastiat sekä Tommolan että Luopioisten istutuksiin. Vieläkö niitä
Luopioisten kirkon portailla olevia on saatavilla jostakin? Pälkäneellä käytössä ollut
istutusastioiden keräilyerä ei ollut kovin kiva. Astioihin voisi myös vaikka takaosaan tussilla
merkitä, mihin paikkaan ne on tarkoitettu.
• Veden paine heittelee kovasti sekä Luopioisissa että Tommolassa. Sujuvan letkukastelun
takaamiseksi veden paine olisi hyvä saada kuntoon.
• Voisiko Luopioisten sankarihautojen penkin tehdä yhtenäiseksi penkiksi Pälkäneen
sankarihautojen tapaan? Nykyisellään melkoisen hidas ja suuritöinen ylläpidettävä.
• Työkalut olisi varmaan aiheellista inventoida ja listata. Samalla voitaisiin tasoittaa
työkaluepätasapainoa eri toimipisteiden välillä. Samalla huonokuntoiset ja rikkinäiset voisi
hävittää. Työkalujen puhdistukseen ja huoltoon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Samalla
Tommolassa tulisi tehtyä erottelu Norokorven ja seurakunnan työkalujen välillä. Uudet
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Päätösesitys:

työntekijät eivät tiedä, mikä on kenenkin. Ja ne öljynjämät Tommolan varastosta on hyvin
aiheellista hävittää välittömästi, olivat ne sitten seurakunnan tai Norokorven! Ja muut
epämääräiset pullonpohjat myös. Perusteellinen tarpeettomien asioiden poistaminen kaikista
varastoista, mukaan lukien Tommolan kylmiön viereinen ”sisävarasto”.
• Hoidon laadun määrittely ja tasainen, valvottu toteutus molemmilla hautaus-mailla. Kattaen
kaiken toiminnan.
• Tommolaan voisi myös laittaa betonisia vesialtaita kastelukannulle liian pienien saavien
sijaan, vaikka vaatiikin vähän enemmän laittoa.
• Luopioisten perennahoidon linjasta ja jatkosta päättäminen.
Yleisiä asioita
• Lukolliset lokerot työntekijöiden autonavaimien säilyttämiselle. Mieluummin kastelee
sateessa lokeron avaimen kuin autonavaimet.
• Pälkäneen kirkon viereisen varaston tulevaisuus. Pihan pinnan korjaus ei tainnut poistaa
hulevesiongelmaa varaston edessä, valumista päätellen.
• Tommolan varastorakennuksen edustan kallistusten korjaus. Tähän liittyy myös Kappelin
salinpuoleisen kattolappeen rännin vesien johtaminen jonnekin muualle kuin valumana
varastorakennuksen eteen.
• Haudanhoitohinnasto pitäisi ehdottomasti löytyä ilmoitustaululta. Sitä kysellään usein
Liitteet 6-9
Käydään keskustelu ja lähetetään valmisteluun, otetaan huomioon budjetin yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

VUOKRAT (Huom! kirkko ja kappeli ovat sakraalitiloja, ei arvonlisäveroa!)
Muun evl
Oman srk:n
srk:n
jäsen
jäsen
Ei maksua
100 €

KIRKKO
KAPPELI

Evl kirkkoon Hinta määräytyy
kuulumaton toimituksen kohteen
375 €

Ei maksua

80 €

300 €

200 €*
135 €

200 €*
160 €

200 €*
230 €

195 €

220 €

290 €

105 €

125 €

195 €

150 €

175 €

250 €

70 €

90 €

145 €

RAUNIOKIRKKO*
SEURAKUNTAKESKUS
Sali + keittiö
SEURAKUNTAKESKUS
Sali + keittiö + pöytäliinat
SEURAKUNTAKESKUS
Kahvio + keittiö
SEURAKUNTAKESKUS
Kahvio + keittiö +pöytäliinat
Keittiö
Kerhohuone
Aitoon Pysäkki

HUOM!

50 €

70 €

100 €

25 €

70 €

100 €

mukaan (vihittävät,
vainaja jne).

Hintoihin sisältyy talossa
olevan astiaston
käyttäminen.
Oman srk:n jäsenen
kasteesta, vihkimisestä ta
kastejuhlasta
seurakuntakeskuksessa/ta
ossa ei peritä vuokraa.
Pöytäliinoista laskutetaan
55 euroa.
Edellispäivänä tehtävästä
valmistelusta peritään
keittiön vuokra
Kirkko ja kappeli
vuokrataan evl. kirkkoon
kuulumattomille vain
kristillisestä toimitusta
varten.

* maksu menee Rauniokirkon suojeluyhdistykselle rauniokirkon kunnostukseen ja
yhdistys leikkaa nurmikon ja siirtää tarvittaessa penkit ja alttaripöydän.
maalis-huhti
ja syys-loka

touko-elo

315 €

210 €

Kirkkokonsertti

marrashelmi
530 €

Konsertista jonka
pääsylipputulo ohjataan
seurakunnalle tai
seurakunnan osoittamaa
kohteeseen, ei peritä
vuokra.

Seitsyen leirikeskuksen hinnasto (Seitsyentie 430, 36600 PÄLKÄNE)
Oman srk:n jäsen
Yleiset tilat
Majoitustilat
Rantasauna (käytössä vain
kesäaikana)

Koko päätalo

Seitsyen majoitustilat:

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Muut

140 €/ 1.vrk/ 20€
seuraava vrk
390 €/vrk

160 €/1.vrk/ 50€
seuraava vrk
500 €/vrk

100 €/vrk

100 €/vrk

HUOM!
Tilojen varaaja huolehtii
käyttämiensä tilojen
siisteydestä ja astioiden
tiskauksesta. Ei pöytäliinoj

530 €/vrk/1.vrk
660 € /vrk/1.vrk Alle seitsemän päivää enne
kurssia tai leirin alkamista
410 €/seuraava
550€/ seuraava ilmoitetuista peruutuksista
vrk
vrk
peritään 50 %maksu.
rantasauna
rantasauna
vuokrauksen
vuokrauksen
yhteydessä 50 €
yhteydessä 50 €
8 huonetta, jossa 1 kerrossänky ja 2 sänkyä = 32 hlö
1 emännän huone 2 sänky
= 2 hlö
1 perähuone 2 sänkyä
= 2 hlö
1 johtajien huone 1 kerrossänky
= 2 hlö
1 toimistohuone 1 sänky
= 1 hlö
1 ”kioski” huone 1 sänky
= 1 hlö
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Astiat noin 90 vieraalle.
Päätösesitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväskyy tilavuokrat vuodelle 2019.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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KUULUTUS HOITAMATTOMASTA HAUDASTA
Esittely:

Kirkkolaki 17 luku § 5 (30.12.2003/1274)
Haudan hoito

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella
huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Milloin
hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan
kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan
kustannuksella.
Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta
määräajaksi vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta
myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla
kyseiset haudat hoidetaan.
Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden
haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle
tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä
on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3
momentissa tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta
hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai
ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Päätös:

Seurakunta on saanut huomautuksen hoitamattomasta haudasta Tommolan hautausmaan
lohkolla 12 osto III rivi 4A paikka 203. Naapurihaudan haltijat ovat pyrkineet siistimään
kyseistä hautaa, jotta siitä ei olisi esteettistä haittaa heidän omaistensa hautapaikalle. Kyseisen
hautapaikan viimeisin seurakunnan tiedossa oleva haltija on haudattu saman osastoon riviin 4B
ja siitä haudasta seurakunta on antanut hautakirjamerkinnän mukaan haudan
kunnostuskehotuksen ja hautapaikka katsotaan palautuneeksi seurakunnalle.
Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvostolle, että kyseisen haudan osalta aloitetaan
kuulutusmenettely hautapaikan hoitovelvollisuudesta. Kehotetaan hautaoikeudenhaltijaa
kunnostamaan hautapaikan Tommolan hautausmaa/ lohko 12 / rivi 4 A/ hautapaikka 203
vuoden määräajassa sillä uhalla, että hautaoikeus katsotaan palautuneeksi seurakunnalle.
Vuoden mää-ajan jälkeen, jos hautapaikkaa ei ryhdytä hoitamaan, seurakunnalla on oikeus
poistaa hautakivi haudalta.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Asetetaan haudalle hoitokehotus ja ilmoitetaan kehotuksesta Sydän-Hämeen lehdessä.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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KANTTORIN TEHTÄVIEN HOITO
Esittely:

Kirkkoneuvosto 6.9.2018 § 104
Kanttori Johanna Lemmetyinen ilmoittaa 31.8. päivätyssä anomuksessa tulleensa valituksi
Keuruun seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan. Hän
aloittaa työt Keuruulla 1.11.2018. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Kanttori Johanna
Lemmetyinen anoo virkavapaata Pälkäneen seurakunnan kanttorin virasta koeajan ajaksi
1.11.2018 - 30.4.2019.
Virkavapaa on KirVESTES § 50 mukaan harkinnanvarainen ja palkaton. Kirkkoherra esittää,
että kirkkoneuvosto myöntää Johanna Lemmetyiselle virkavapaata ajalle 1.11.2018 –
30.4.2019. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Jumalanpalvelus ja musiikkivastuuryhmä 20.9.2018 § 4.
LUOPIOISTEN KANTTORIN TEHTÄVÄT 2017
Tehtävä
• Luopioisten kanttori
• lapsi- ja nuorisotyön kanttori
• Pälkäneen kanttorin sijaistaminen
viikoittain
• kirkkokuoro
• Aitoon musiikkikerho
• musiikkikerho Seulaset
• messu/viikkomessu/sanajp v 2017 70 kpl, v 2016 68 kpl
• Toimitus v 2017 vihkiminen 10, hautajaiset 45
• Seurakuntalaisten kohtaamisia v 2017 74 kpl, v 2016 59 kpl
• Pälkäneen lapsikuoro, ei ole toiminut

kuukausittain
•
•
vuosittain
•
•
•
•
•
•
•

2 kpl laitoshartaus
Olopäivät

1-2 lastenleiriä, 1-2 vrk/leiri
2-4 kpl käyntiä perhekerhossa (sis. Luopioinen ja Pälkäne), 2 tuntia/kerta
1 rippikoulu 8 vrk
1-2 aamunavausta Luopioisten alakouluilla
kinkerit 10-12 kpl
1-3 projektiluonteista juttua, esim. kevätkonsertti, tuomasmessu, kesäkonsertti,
kuorojen yhteisprojekti tms.
tarpeen mukaan projektiluonteisesti nuorten lauluryhmä/luottamuslaulajat/bändit

Miten Luopioisten kanttorin tehtävät voidaan hoitaa
Vaihtoehdot
 Palkataan kokoaikainen sijainen
 Palkataan sijainen toimituspalkkioisesti. Palkkioon tulee lisäksi 25% sivukulut ja
matkakorvaukset 0,42€/KM
 Hoidetaan tehtävät palkattujen sijaisten ja vapaa-ehtoisten voimin
 Supistetaan toimintaa
 Jumalanpalvelusajat porrastetaan esim. 10 ja 12/ 13 tai 10 ja 18
 Pidetään jumalanpalvelus sunnuntaisin vain toisessa kirkossa jäsenmäärän tai
kävijämäärän suhteessa
 Luopioisten kirkkokuoron hoitaminen? Johtajaa etsitään, neljältä on jo kysytty.
 Neuvotellaan yhteisestä kanttorin virasta/toimesta lähiseurakuntien kanssa
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Arja Nuuttila, Aimo Kokkola haluavat jatkaa vapaaehtoisina niin kuin ennekin.
Päättävät itse että laskuttavatko.
vapaaehtoisia myös joulukuun juttuihin, esim. joulujuhliin, yrityskäynteihin

Seurakunnan talous on tiukoilla
Budjetoitu alijäämä on tälle vuodelle -115 000 €
Jäsenmäärä on (2007-2017) 10 vuodessa vähentynyt 888 jäsenellä. On vähemmin
maksajia ja osallistujia.
Seurakunnan tulee luopua 2-3 työntekijästä tai/ja 2-3- kiinteistöstä tai muuten alentaa
kuluja tai saada maksajia/tuloja lisää.
Kanttorin henkilöstökulut kokemuksesta riippuen 44 000 € – 53 000 € vuodessa.
Joka tapauksessa joudutaan palkkaamaan sijainen Pälkäneen kanttorien lomien ja
vapaitten ajaksi.
On otettava huomioon jäsenmäärän kehitys ja sijoittuminen seurakunnan koko alueelle
Kirkkolaki ja kirkkojärjestys: On hoidettava yksi jumalanpalvelus seurakunnassa
viikoittain, kirkolliset toimitukset ja rippikoulu. Muu toiminta on seurakunnan
päätettävissä
Annetaan lausunto kirkkoneuvostolle
Vastuuryhmän lausunto:
1,5 kanttoria olisi ideaali tässä tilanteessa. Halutaan rakentaa jatkuvuutta tiukassakin
taloustilanteessa. Vapaaehtoisia käytetään tarvittaessa. Tähän asti seurakunnan
musiikkitoiminta linkittynyt vahvasti jumalanpalveluselämään.
Kappelineuvosto 26.9.2018 § 26
Kanttori Johanna Lemmetyinen on valittu Keuruun srk:n kanttoriksi. Hän aloittaa tehtävässä
marraskuun alussa.
Kirkkoherra pyytää kappelineuvostolta lausuntoa siitä, miten kanttorin tehtävät jatkossa
hoidetaan kappeliseurakunnassa.
Seurakunnan vuosittainen säästötarve on noin 100 000 €. Tästä syystä jokaisen auki tulevan
viran täyttöä punnitaan tarkkaan.
Kysymyksiä:
Miten usein jumalanpalvelus tulisi jatkossa pitää Luopioisissa?
mihin kellonaikaan /kellonaikoihin?
täysiaikainen kanttori/ osa-aikainen kanttori/ käytetään
toimituspalkkiokanttoreita/vapaaehtoiset säestäjät/jokin muu ratkaisu?
Juhla-aikoina Luopioisten kirkossa käy paljon väkeä. Miten nämä jumalanpalvelukset turvataan
jatkossa?
Asiaan liittyvät myös hautajaiset ja muistotilaisuudet, Luopioisten kirkkokuoron tulevaisuus,
kinkerit, aamunavaukset ja laitoshartaudet.
Keskustellaan asiasta ja annetaan lausunto kirkkoneuvostolle
Päätös
Keskusteltiin asiasta ja kappelineuvoston mielestä osa-aikainen kanttori tarvitaan turvaamaan
jumalanpalvelukset Luopioisten puolella varsinkin kesäaikana, pääsiäisenä ja jouluna. Pidetään
normaaliaikaan klo 10 jumalanpalvelukset mahdollisuuksien mukaan. Kyläkirkkojen ajat klo
13.00 ja seurakuntakeskuksessa pidettävät klo 18. Kinkerien uudelleen järjestelyllä pyritään
monipuolistamaan jumalanpalvelusmahdollisuuksia. Kirkkokuoron säilyttäminen on tärkeää ja
pyritään löytämään kuorolle johtaja.
Kirkkoherra on pyytänyt Luopioisten kappalaiselta lausuntoa. Kappalaisen tehtävä on
suunnitella ja toteuttaa yhdessä kappelineuvoston kanssa kappeliseurakunnan toimintaa.
Luopioisten kappalaisen Janne Veston lausunto.
– kaksi jumalanpalvelusta kuukaudessa on kohtuullinen määrä Luopioisissa.
– kellonaika tulisi olla klo 10, luopioislaiset pitäisivät ratkaisua kohtuullisena
– juhla-aikojen jumalanpalveluksien määrää ei tule vähentää
– kappalainen tuntee suurimman osan jumalanpalveluskävijöistä ja kohtaa heitä myös
viikolla. Tällä tuntemisella ja ”omallla papilla” on entistä suurempi merkitys, jos/kun
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omaa kanttoria ei enää ole. Jumalanpalvelusyhteisö toimii pitkälti näitten kohtaamisten
kautta, niin että pappi tietää minkälaisia elämäntilanteita seurakuntalaisilla on.
jumalanpalveluksien pitopaikalla ei ole merkitystä, toki seurakuntalaisille toki kirkko
on aina kirkko

Melko tyydyttävä ratkaisu on sellainen, jossa urkujensoittotaitoinen kanttori olisi messussa
kerran kuukaudessa ja toinen kerta hoidettaisi ilman kanttoria jollakin näistä keinoista:
vapaaehtoinen kanttori
seurakuntapastori ja kappalainen yhdessä, niin että saarnan pitäjä myös säestää
kappalainen pitää messun yksin tai parin esilaulajan kanssa
Näin kappeliseurakunnan jumalanpalvelukset säilyvät omanlaisinaan. Jos on aina eri kanttori,
pitkäjänteinen toiminta on vaikeaa. Luopioisissa on pidetty jumalanpalveluksia
matalakirkollisesti ja sillä linjalla toivoisin jatkettavan. Tästä on saatu positiivista palautetta.
Jumalanpalveluksissa on tuttuutta, välittömyyttä. Kirkossa on helppo olla. On iloisia, tuttuja
virsiä ja kuoron lauluja. Messu kestää noin tunnin, ei enempää.
Kirkkokuoron jatkuminen on tärkeää niin kauan kuin laulajia on. Kappalainen ja kirkkokuoro
käyvät neuvotteluja kuoronjohtajan palkkaamiseksi.
Kanttorin sijaisten palkkaamisen voisi kohdentaa toimituksiin ja näin Pälkäneen kanttorin
työmäärää voidaan hallita suunnitelmallisesti. Seurakunnan ainoalla kanttorilla pitää olla aikaa
kuoroille ja omalla harjoittelulle.
Seurakunta on hyväksynyt seuraavan toimituspalkkio sopimuksen, joka on ollut voimassa 1.4.
2014 alkaen.
Toimituspalkkiot seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa
oleville.
(Huom. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle
lukuunottamatta 2 §:n 2 momentissa sanottuja poikkeuksia; tällöin sovelletaan
liitteen 2 mukaisia palkkioita)
.Toimituspalkkio kanttorin tehtävistä:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu 100 €
Muu jumalanpalvelus 83 €
Kaste 70 €
Avioliittoon vihkiminen 70 €
Hautaan siunaaminen 70 €
• ja muistotilaisuus 100 €
Rippikoulutunti 50 €
• kaksoistunti 75 €
Kuoro- tai orkesteriharjoitus, 1 tunti 50 €
• seuraavat tunnit kukin 25 €
yhteensä enintään 220 euroa vuorokaudessa
Toimituspalkkiot niille, jotka eivät ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa.
Toimituspalkkio kanttorin tehtävistä:
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu 150 €
Muu jumalanpalvelus3 125 €
Kaste 110 €
Avioliittoon vihkiminen 110 €
Hautaan siunaaminen 110 €
• ja muistotilaisuus 145 €
Rippikoulutunti 75 €
• kaksoistunti 110 €
Kuoro- tai orkesteriharjoitus, 1 tunti 75 €
• seuraavat tunnit kukin 35 €
Matkakustannukset
Toimituksen suorittajalle voidaan korvata kohtuulliset matkakustannukset.
Korvauksen suuruus määräytyy ja se maksetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
matkakustannusten korvauksia koskevien määräysten mukaan.
Pöytäkirjan tarkastajien
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Toimituspalkkio ja mahdollinen korvaus matkakustannuksista maksetaan kirjallisen laskun
perusteella. Lasku on esitettävä seurakunnalle kahden kuukauden kuluessa toimituksen
suorittamisesta
Kirkkovaltuusto on seurakunnan strategiassa päättänyt
• Jokaisen viran/toimen tullessa avoimeksi tulee harkita miten tehtävät voidaan hoitaa
virkaa/toimea täyttämättä.
• Henkilöstön vähentäminen merkitsee kyseisen toiminnan lopettamista tai
uudelleenorganisointia
• Mitkä tehtävät voidaan hoitaa seurakuntalaisten toimesta?
Luopioisten kanttorin viran täyttämättä jättämiseen joudutaan seurakunnan jäsenmäärän
vähenemisen tähden, mikä on johtanut talouden tiukentumiseen. Toisaalta jäsenmäärä
väheneminen näkyy sekä tilaisuuksien ja osallistumisen vähenemisenä.
v. 2007 86,8 % pälkäneläisistä kuului kirkkoon, vuonna 2017 78,93 %
Ennen seurakuntaliitosta v 2006 Luopioisten seurakunnan jäsenmäärä oli 2 030, nyt
kappeliseurakunnan jäsenmäärä on noin 1 500. Pälkäneen seurakunnan jäsenmäärä oli 4005,
nyt emäseurakunnan jäsenmäärä on noin 3500. Elokuun lopussa seurakunnan jäseniä oli 5 128.
Jäsenmäärän vähennys vuoden alusta on 28. Jäsenistä 3467 maksaa kirkollisveroa eli rahoittaa
seurakunnan toiminnan, kiinteistöt ja henkilöstökulut.

Päätösesitys:
Päätös:

Kanttorin viran täyttämisestä voidaan päättää vasta virkavapaa ajan jälkeen. Toisaalta
Luopioisten kanttorin virka on otettava huomioon talousarvioita laadittaessa ja päätettäessä
seurakunnan henkilöstöstrategiasta.
Kanttorin tehtäviä ovat lupautuneet hoitamaan mm. kirkkovaltuutettu MuM Matti Huomo ja
jumalanpalvelus – ja musiikkivastuuryhmän jäsenet. Kanttorin lomittajana toimii opiskelija
Maria Aaltonen.
Kirkkoherra esittää, että Luopioisten kanttorin virkavapaan ajaksi ei palkata sijaista. Tehtävät
hoidetaan, Pälkäneen kanttorin, palkattujen ja vapaaehtoisten muusikoiden toimesta.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 10 / 2018

Pvm 23.10.2018
Kello 17.30
Sivu 22/26
Paikka: Pappila

METSÄHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2027
Esittely:

Tämä pykälä käsitellään järjestäytymispykäline jälkeen.

Metsähoitosuunnitelma vuosille 2018 - 2027 on valmistunut MHY Roineen toimesta.
Metsähoitoyhdistyksen edustaja esittelee kokouksessa suunnitelman.

Päätösesitys:

Pekka Jaatinen ja Raine Sumioinen esittelivät metsähoitosuunnitelman seuraavalle kymmenelle
vuodelle.
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2019
Esittely:

KL 15:2
Kirkollisvero. Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita
tarvitaan 1 §:ssä mainittuihin menoihin (seurakunnan tehtävien toteuttamiseen, maksut kirkon
keskusrahastoon).
Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen
lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan
lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kirkollisveron suorittamisen perusteista määrätään erikseen.
KJ 15:3
Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä tarkoitettu
kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi siinä on
osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan.

Päätös:

Yhteisövero-osuus tilitetään kunnan väkimäärän suhteessa kirkkohallituksen kautta.
Veroprosentin nostamisen mahdollisuus on minimaalinen, joten toiminta on sopeutettava
verokertymään. Verokertymään vaikuttavat kunnan asukasmäärän kehitys, asukkaiden
tulokehitys ja ihmisten sitoutuminen seurakuntaan. Verotuloissa on odotettavissa
todennäköisesti laskua.
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkollisveroprosentin
pitämistä nykyisessä 1,8 prosentissa vuodelle 2018.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Seuraavaan kirkkovaltuustoon

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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ERO KIRKKOVALTUUSTOSTA
Esittely:

Kirkkovaltuutettu Markku Aspila on muuttanut Sastamalan seurakuntaan ja pyytää eroa
luottamustehtävästä 4.10.2018 lukien (sähköposti 22.10.2018)
Kirkkolaki luku 23/ 2 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuus luottamustoimeen
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.

Kirkkolaki luku 23/ 4 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan
luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet
otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden
pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa
luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Kirkkolaki luku 23/ 6 § (6.6.2014/414)
Päätösvalta luottamushenkilöä koskevassa asiassa
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta
luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön.
Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen
luottamushenkilö on.

Päätös:

Toimielimen puheenjohtaja voi väliaikaisesti päättää luottamustoimesta pidättämisestä ennen
toimielimen kokousta. Puheenjohtajan on saatettava asia välittömästi toimielimen päätettäväksi.
Puheenjohtajan päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta.
Todetaan, että Markku Aspila on menettänyt vaalikelpoisuutensa Pälkäneen seurakunnan
kirkkovaltuustoon ja esitetään kirkkovaltuustolle, että se myöntää hänelle eron
luottamustoimesta.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Kirkkovaltuustoon

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:

KIRKKOVALTUUSTON VARSINAINEN JÄSEN
Esittely:

Kirkkolaki luku 23/ 7 § (6.6.2014/414)
Luottamustoimen hoitaminen

Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin, kunnes
toinen on valittu hänen sijaansa. Luottamushenkilön on hoidettava tointaan siihen saakka,
kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos:
1) luottamushenkilövaalista on tehty valitus;
2) eroa ei ole myönnetty;
3) kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto on 10 luvun 6 §:n nojalla jättänyt
kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 10 / 2018

Pvm 23.10.2018
Kello 17.30
Sivu 25/26
Paikka: Pappila

Päätösesitys:

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.
Kutsutaan valtuuston jäseneksi ensimmäinen varajäsen Mirva Kittilä loppukaudeksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Kirkkovaltuustoon

Muutoksenhaku:

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

ILMOITUSASIAT
Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

Päätösesitys:

Muut asiat:
Liite 10 Tilastollinen kuukausiraportti
Viranhaltijapäätökset 12.-19.10.2018 Liite 11
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto 27.11. klo 17.30 Pappilassa ja varalla 17.12. klo 17.
Kirkkovaltuusto 10.12. klo 18 Luopioisten seurakuntatalo.
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
Esittely:

Päätösesitys:

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
Hyväksytään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.40.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 10 / 2018

Pvm 23.10.2018
Kello 17.30
Sivu 26/26
Paikka: Pappila

Pälkäneen seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Kokouspäivämäärä 23.10.2018 Pöytäkirjan pykälä 151

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,148,149,150,151,152,153,154.
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
143,144,145,146,147.
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
Pöytäkirjan pykälät:
4. hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä
kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

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
Telekopio: 03-5342689
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
143,145,146,147.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti
(telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

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

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja
markkinaoikeudessa 2 000 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja
käyttöoikeusurakat)
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