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§ 27 Kokoustiedot
Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla (KL 7,4).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille ja varajäsenille 26.2.2020.

Esitys

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

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 10:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan pöytäkirjan
tarkastajiksi Mikko Kärki ja Tarja Lehtiö.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 5.-19.3.2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

ei muutoksenhakua
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§ 28 Sääksjärven seurakuntatalon rakennuspiirustusten hyväksyminen
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Uuden Sääksjärven seurakuntatalon rakentamista on valmisteltu vuosien 2019
ja 2020 aikana. Hankkeessa toimii arkkitehtinä Jouni Kulmala. Piirustusten
perusteella on konsultti Ville Varjo/ Turkoosi 11 laskenut rakennusosa-arvion
joka on noin 3,2 miljoonaa euroa. Kustannusarvio hyväksyttiin kirkkoneuvoston
kokouksessa 10.9.2019 §127. Talousarvion 2020 investointiosassa on
hyväksytty rakennushankkeen kokonaiskustannukseksi 3,5 miljoonaa euroa.
Rakennuspiirustusluonnoksia
19.2.2019 § 24.

on

esitelty

kirkkoneuvoston

kokouksessa

Suunnittelussa on otettu huomioon eri-ikäisten lasten toiminta ja tarpeet.
Suunnittelu mahdollistaa myös talon käytön tulevaisuudessa perheiden
avoimena kohtaamispaikkana. Lisäksi talon suunnittelussa on huomioitu talon
monikäyttöisyys eri toimijoiden näkökulmasta, kuten partio ja järjestöt.
Vammaisneuvosto
on
antanut
19.8.2019
päivätyn
lausunnon
rakennuspiirustuksista. Lausunnossa pyydetään huomioimaan erityisesti
uudisrakennuksen esteettömyys, tilojen opasteet ja selkeys.
Lempäälän seurakunnan voimassaolevan kirkkoneuvoston ohjesäännön
mukaan rakennuspiirustukset hyväksyy kirkkoneuvosto.
Arkkitehti Jouni Kulmala
rakennuspiirustuksia.

on

kokouksessa

paikalla

esittelemässä

Liitteet

Rakennuspiirustukset 17.2.2020
Lapsivaikutusten arviointi (jaetaan kokouksessa)
Vammaisneuvoston lausunto 19.8.2019

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan 17.2.2020 päivätyn Arkkitehtitoimisto
Lasse Kosunen Oy:n rakennuspiirustukset Sääksjärven uuden seurakuntakodin
rakentamiseksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Vammaisneuvoston 19.8.2019
päivätyn lausunnon rakennuspiirustuksista.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.

Toimeenpano

kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 29 Palkanlaskennan yhteistyön lopettaminen Kangasalan ja Oriveden seurakuntatien
kanssa
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Lempäälän seurakunnan palkkasihteeri on vuodesta 2016 toiminut useamman
seurakunnan (Kangasala, Urjala, Orivesi ja Jämsä) palkanlaskennan
yhteyshenkilönä Kirkon palvelukeskukseen. Palkkasihteerin kustannukset on
jaettu sopimusseurakuntien kesken prosenttiosuuksin, jotka on johdettu
toteutuneista tunneista kuhunkin seurakuntaan.
Vuoden 2019 aikana palkkasihteeri Arja Lähdekorpi on aloittanut
henkilöstöpäällikön tehtävässä, jolloin palkkasihteerin tehtävien
vähentäminen on tullut ajankohtaiseksi Lempäälän seurakunnan
henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämiseksi. Palkkasihteerin tehtäviä on
osin hoitanut taloustoimiston toimistosihteeri, jonka on määrä jatkossa
huolehtia Lempäälän sekä sopimusseurakuntien palkanlaskennasta yhdessä
henkilöstöpäällikön kanssa.
Syksyn 2019 aikana Lempäälän seurakunta on alustavasti ilmoittanut
Kangasalan seurakunnalle yhteistyön päättymisestä kevään 2020 aikana.
Kangasalan seurakunta on ilmoituksen perusteella järjestellyt henkilöstöään
palkanlaskennan siirtämiseksi omaan organisaatioonsa.
Oriveden seurakunnan kanssa yhteistyön lopettamisesta on keskusteltu
helmikuussa 2020. Kangasalan seurakunta on ilmoittanut valmiudestaan
huolehtia Oriveden seurakunnan palkanlaskennan paikallisista vastuista.
Kustannusvaikutus Lempäälän seurakunnan toimintatuottoihin on vuositasolla
noin 20 000 euroa. Kuluvana vuonna toimintatuottoa ehtisi toteutua noin
kolmannes.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että
a. 27.4.2017 solmittu seurakuntien välinen yhteistyösopimus, joka on
perustunut Lempäälän seurakunnan palkkasihteerin työpanoksen
jakamiseksi, puretaan.
b. Lempäälän seurakunta luopuu palkanlaskennan yhteistyöstä
Kangasalan ja Oriveden seurakuntien kanssa kevään ja kesän 2019
sopimusosapuolten erikseen sopimana ajankohtana.
c. Lempäälän seurakunta tekee uudet sopimukset Urjalan ja Jämsän
seurakuntatien kansa tehtävästä yhteistyöstä.
d. Lisäksi kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen, että hallinnon
pääluokan (1) tulomääräraha jää toteutumatta vuonna 2020
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talousarvioon arvioidusta, ja että muutosesitys tulomäärärahaan
tehdään kesäkuun 2020 kirkkovaltuuston kokouksessa yhdessä
muiden mahdollisten talousarviomuutosesityksen kanssa.
Päätös

Esityksen mukaan.

Toimeenpano

Vs. talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 30 Asianhallintajärjestelmän hankinta
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kirkkohallitus on vuonna 2015 suorittanut kilpailutuksen asianhallintajärjestelmistä seurakuntatalouksien käyttöön. Toteutetun kilpailutuksen myötä
järjestelmäksi valittiin Triplan Oy:n tuote Tweb, joka sittemmin on
seurakunnille muokattuna ohjelmistona nimetty Domukseksi. Kirkkohallituksen
tarjoaman palvelun tarkoituksena on helpottaa ja selkiyttää kirkon
organisaatioiden asiakirjahallinnon ja päätöksenteon prosesseja muun muassa
seuraavasti:
 Päätöksentekoon liittyvien asioiden hallinta ja seuranta paranevat sekä
päätöksenteon prosessit nopeutuvat ja vakiintuvat
 Sähköinen arkistointi poistaa kokonaan manuaalisen arkistointityön
(kirkon arkistonmuodostussuunnitelma sisällytettynä Domukseen).
 Sähköinen kokousaineistojen välittäminen vähentää postituskuluja
sekä tulostamista.
Hankinnan kertakustannukset seurakunnalle on noin 11 500 euroa (sis. alv).
Lisäksi laskutetaan kouluttajan matkakulut ja kilometrikorvaukset verottajan
ohjeiden mukaisesti. Hankintaa varten ei ole varattuna talousarviomäärärahaa.
Käyttöönottoprosessi on mahdollista jakaa useamman seurakuntatalouden
kesken, jolloin voidaan jakaa koulutuskustannuksia, joidenka osuus
hankintakustannuksista on merkittävin. Tällä hetkellä kaksi muuta seurakuntaa
harkitsee järjestelmän käyttöönottoa, mutta varmuutta muista samanaikaisista
lähtijöistä ei vielä ole.
Kirkkohallitus vastaa järjestelmän kehittämiskuluista sekä it-tuesta.
Kuukausittainen kulu seurakunnalle järjestelmän käytöstä on:
5,15 euroa/ asianhallintakäyttäjä
2,57 euroa/luottamushenkilö
1,03 euroa/ lukukäyttäjä

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Lempäälän seurakuntaan hankintaan
kirkkohallituksen seurakunnille kilpailuttama asianhallintajärjestelmä Domus
kevään 2020 aikana.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että mahdollinen lisämäärärahaesitys
käsitellään kesäkuun 2020 kirkkovaltuuston kokouksessa, jolloin hankkeen
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lopulliset kustannukset ovat selvillä ja mahdollinen kustannussäästö
yhteishankinnasta muiden seurakuntien kanssa on huomioituna.
Päätös

Esityksen mukaan.

Toimeenpano

Vs. talousjohtaja

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 31 Uuden jäsenen valinta taloudelliseen jaostoon
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Matti Vehviläinen
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenen Raimo Sirénin poismenon
vuoksi, tulee kirkkoneuvoston valita hänen tilalleen uusi jäsen.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan uuden jäsenen taloudellisen jaostoon
Raimo Sirénin tilalle.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita Raimo Sirénin tilalle taloudelliseen
jaostoon Veikko Kuumolan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen
Markku Niemisen.

Toimeenpano

asianosaiset

Muutoksenhaku

ei muutoksenhakua
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§ 32 Vuorotteluvapaa-anomus
Valmistelija

Arja Lähdekorpi

Esittelijä

Arja Lähdekorpi
Seurakunnan tiedottaja Marita Miettinen on anonut vuorotteluvapaata
1.4.2020 – 31.8.2020 väliselle ajanjaksolle.
Vuorotteluvapaalain mukaan työntekijällä on oikeus vuorotteluvapaaseen,
mikäli hänen työhistoriassaan täyttyy 20 vuoden työhistoria sekä vähintään 13
kuukauden yhdenjaksoinen palvelussuhde nykyiseen työnantajaan ennen
vuorotteluvapaan alkamista. Myönnettävän vuorotteluvapaan kesto on
vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää.
Vuorotteluvapaasopimuksen tehdessä työnantajan on samalla sitouduttava
palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä oleva
henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on
hoitanut, mutta saman työnantajan palvelukseen.
Miettisen kohdalla työssäoloehdot täyttyvät. Anotun vuorotteluvapaan kesto
on 153 kalenteripäivää.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää Marita Miettiselle vuorotteluvapaan ajalle 1.4.2020 –
31.8.2020 sekä palkkaa vuorotteluajalle työttömänä olevan henkilön.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimeenpano

asianosainen, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 33 Vuorotteluvapaasijaisen palkkaaminen
Valmistelija

Arja Lähdekorpi

Esittelijä

Arja Lähdekorpi
Kirkkoneuvosto on myöntänyt tiedottaja Marita Miettiselle vuorotteluvapaata
1.4.2020
–
31.8.2020
väliselle
ajanjaksolle.
Seurakunnan
on
vuorotteluvapaalain mukaan palkattava vuorotteluajalle TE-toimistossa
työttömänä oleva henkilö joko samaan tai toiseen saman työnantajan
määrittämään tehtävään.
Seurakunta käyttää vuorotteluvapaa-sijaisen palkkaamisen toiselle työalalle.
Vahtimestaritiimissä on ollut pitkään paineita työvoiman keskittämiseen sen
vuoksi, että yhdelle henkilölle on jouduttu järjestämään kevennettyä työtä
terveydellisistä syistä määräaikaisesti. Lisäksi toinen henkilö on ollut
määräaikaisessa palvelussuhteessa toiminnan vakiintumattomuuden johdosta.
Hänen palvelussuhteensa on päättymässä 30.4.2020 ja hän on ilmoittanut, että
ei halua jatkaa Lempäälän seurakunnan palveluksessa, muuten kuin
mahdollisesti tarvittaessa työhön kutsuttavana.
Kaija Lindfors on toiminut seurakunnalla 10.6.2019 – 31.12.2019
määräaikaisena vahtimestari-siivoojana. Lindfors hoiti työtehtävänsä
moitteettomasti sekä soveltui vahtimestaritiimiin hyvin. Sen jälkeen hän on
jäänyt työttömäksi ja täyttää siten TE-toimiston ohjeen mukaisesti työttömän
työntekijän kriteerit. Hänen soveltuvuutensa vuorotteluvapaa sijaisuuteen on
tarkistettu Pirkanmaan TE-toimistolta.
Seurakunnan tiedottaja on toiminut toimistotyöajassa. Vahtimestarit toimivat
yleistyöajassa. Vahtimestareiden tiimin keskusteluissa on tultu siihen
päätökseen, että vuorotteluvapaa-sijainen voisi toimia samalla työajalla kuin
vuorottelijakin on toiminut.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee vuorotteluvapaa sijaiseksi Kaija Lindforsin
vahtimestaritiimiin 1.4.2020 – 31.8.2020 väliselle ajanjaksolle 95 %
palvelussuhteelle. Palkkaus Kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti,
vaativuusryhmä 401.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimeenpano

asianosainen, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
03.03.2020

3/2020

Lempäälän seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 34 Tiedottajan sijaisen valitseminen
Valmistelija

Arja Lähdekorpi, Matti Vehviläinen

Esittelijä

Arja Lähdekorpi
Tiedottaja on ilmaissut halunsa jäädä vuorotteluvapaalle sekä mahdolliselle
opintovapaalle 1.4.2020 lukien. Vuorotteluvapaan sijainen olisi ollut
mahdollista palkata viranhaltijapäätöksellä sijaisuuden jäädessä alle 6
kuukauden. Mahdollinen opintovapaa vuorotteluvapaan jatkoksi muutti
suunnitelmia rekrytointiprosessin suhteen.
Hakuilmoitus tiedottajan sijaisuudesta oli mol.fi sivuilla ja kirkkoHR
järjestelmässä 21.2.2020 asti. Sijaisuuden kesto 1.4.-31.12.2020 kattaisi sekä
vuorotteluvapaan, että opintovapaan.
Tiedottajan sijaisuuteen haki yhteensä 18 hakijaa. Haastatteluryhmään
kuuluivat vs. kirkkoherra Matti Vehviläinen, henkilöstöpäällikkö Arja
Lähdekorpi ja viestintätyöryhmän edustajana Elina Korkee. Haastatteluun
kutsuttiin kolme hakijaa. Haastattelut pidettiin Vanhassa Pappilassa 21.2. ja
24.2.2020. Haastatteluryhmä katsoi, että haastatelluista ei löytynyt tehtävään
sopivaa henkilöä.

Liitteet

Liite 1
Liite 2

hakuilmoitus
ansiovertailu

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että
1. tiedottajan sijaisen rekrytointiprosessi keskeytetään.
2. selvitetään mahdollisuus täyttää sijaisuus sisäisin järjestelyin, jolloin
henkilöstölle luodaan mahdollisuus työtehtävien monipuolistamiseen ja
ammattitaidon kehittämiseen luovasti ja rohkeasti.

Käsittely

Kokouksessa esittelijä kertoi, että sijaistarve tiedottajalle onkin varmuudella
vain 5 kuukautta. Tästä syystä sijaisuuden täyttäminen sisäisin järjestelyin on
perusteltua.

Päätös

Koska kokoukseen mennessä oli selvinnyt, että sijaistarve on ennakkotietoa
merkittävästi lyhyempi, päätti kirkkoneuvosto yksimielisesti, että rekrytointi
keskeytetään ja että lyhyemmän sijaisuuden täytöstä päättää kirkkoherra.

Toimeenpano

hakijat, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 35 Valtuustoaloite ikäihmisille järjestettävästä digikahvilasta
Valmistelija

Matti Vehviläinen

Esittelijä

Matti Vehviläinen
Kirkkovaltuutettu Maikki Hämäläinen-Ylikahri teki 28.5.2019 aloitteen kahvila
Olkkarissa ikäihmiselle järjestettävästä digikahvilasta eli neuvontapisteestä ko.
asioissa ikäihmisille.
Lempäälän kunnan Yhteisöpalvelut on aloittanut vuoden alusta digikahvilan
alaotsikolla ”matalan kynnyksen oppimispaikka ikäihmisille”. Tapaamisissa
digioppaat ja vertaisohjaajat avustavat digilaitteiden käytössä. Digikahvilat
järjestetään kerran kuussa kaikissa Lempäälän kirjastoissa. Lisätietoja
Lempäälän kunnan Yhteisöpalvelut, tapahtumakoordinaattori Tiina Hildén.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta ei järjestä digikahvila -toimintaa
ikäihmisille, koska Lempäälän kunta jo tarjoaa kyseistä palvelua kuntalaisille.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimeenpano

tiedoksi kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

ei muutoksenhakua

Pöytäkirja
03.03.2020
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§ 36 Valtuustoaloite ”Lempäälän seurakunta hiilineutraaliksi 2030”
Valmistelija

Matti Vehviläinen

Esittelijä

Matti Vehviläinen
Kirkkovaltuutetut Maria Päivänen, Hannele Lehikoinen ja Tuula Petäkoski-Hult
tekivät 17.12.2019 seuraavanlaisen aloitteen:
”Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen täysistunto on
kokouksessaan 26.2.2019 hyväksynyt kirkon energia- ja ilmastostrategian,
Hiilineutraali kirkko 2030. Strategiassa on useita suosituksia, joita suositellaan
kaikille seurakunnille. Tampereen hiippakunta on tehnyt vastaavan päätöksen
20.3.2019 ja Tampereen tuomiokapituli on vedonnut seurakuntiin, jotta näihin
suosituksiin suhtaudutaan vakavasti. Tuomiokapituli on myös päättänyt, että
vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää tavoitteet ilmastovastuun
ja
hiilineutraaliuden
edistämiselle
hiippakunnassa
ja
rakentaa
yhteistyöverkostoja tavoitteiden toteutumiseksi. Tuomiokapituli on sitoutunut
tukemaan seurakuntia ilmastostrategian toteuttamisessa. Sen tavoitteena on
hankkia itselleen ympäristödiplomi ja kutsuu seurakuntia, joilla sitä ei vielä ole
hankkimaan sen. Lempäälän kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan
31.10.2019, että Lempäälän kunta liittyy HINKU-foorumin jäseneksi kuntien
verkostoon. Lempäälä pyrkii kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.
Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksessa merkittiin tiedoksi
9.12.2019, että ensimmäisenä maakuntana Suomessa Pirkanmaa on hyväksytty
HINKU-maakunnaksi. Lempäälän seurakunta on uudistamassa strategiaansa ja
valtuustoryhmämme esittää, että Lempäälän seurakunta tarttuu
Kirkkohallituksen ja Tampereen hiippakunnan suosituksiin ja sisällyttää
strategiaansa myös ilmastotavoitteet ja tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen
2030 mennessä sekä pyrkii hankkimaan itselleen ympäristödiplomin.”

LAVA

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

Esitys

Lempäälän seurakunta perustaa ympäristötyöryhmän, jonka jäseniksi valitaan
seurakuntapuutarhuri Petri Solja, seurakuntapastori Henri Karvinen ja
nuorisotyönohjaaja Tiina Koskinen. Asiantuntijajäseniksi kutsutaan sähköopin
professori Pertti Järventausta ja pastori, psykoterapeutti Jussi Holopainen.
Kirkkoneuvosto ehdottaa niin halutessaan edustajaa työryhmään, jonka koolle
kutsujana toimii Henri Karvinen. Työryhmä valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja sihteerin.

Päätös

Esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että kirkkoneuvosto päätti valita ryhmään
kirkkoneuvoston edustajiksi Timo Viitasen ja Tuula Petäkoski-Hultin.

Toimeenpano

Vs. kirkkoherra, työryhmän jäsenet, tiedoksi kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

ei muutoksenhakua

Pöytäkirja
03.03.2020
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§ 37 Valtuustoaloite keskustelutilaisuuden järjestämisestä koskien seurakunnan omistamien
maa-alueiden kaavoitusta
Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Lempäälän Demarien ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 17.12.2019
valtuustoaloitteen, jossa esitetään keskustelutilaisuuden tai seminaarin
järjestämistä luottamushenkilöille ja henkilöstölle koskien Lempäälän
seurakunnan omistamien maiden kehittämismahdollisuuksia yhteisen
tahtotilan rakentamiseksi.
Lempoisten seurakuntatalo tullaan lähivuosina peruskorjaamaan ja
mahdollisesti osin purkamaan. Seurakuntatalo ei nykyisellään palvele
tarkoitustaan ja uusien vaihtoehtojen kartoittaminen on ajankohtaista. Uuden
seurakuntatalon rakentaminen ainoastaan Lempäälän seurakunnan omaan
käyttöön tulee pohtia tarkoin. Tulevaisuuden seurakunnan tilatarpeet ovat
muuttuneet ajasta, jolloin nykyiset tilat rakennettiin. Lisäksi uusissa
rakentuvissa tiloissa tulee ennakoida tulevaisuuden trendejä. Lempoisten
seurakuntatalon tilaongelmien ratkaisemisen jouduttaminen on tärkeää.
Taloudellinen jaosto päätti 18.2.2020 (§4) valtuuttaa viranhaltijat
valmistelemaan kaavoitushankkeen aloittamista tilojen Seurakuntatalo (418431-6-64 ja 418-431-1-2), Huoltohalli (418-431-6-13) ja Kalliokärki (418-431-221) niin, että seurakunnan maa-alueiden mahdollisimman monipuolinen
kehittäminen mahdollistuu.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto
merkitsee
taloudellisen
jaoston
valtuutuksen
kaavoitusprosessin aloittamiseksi tiedokseen sekä keskustelutilaisuuden
järjestämisen henkilöstölle ja luottamushenkilöille 23.3.2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimeenpano

tiedoksi kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

ei muutoksenhakua

Pöytäkirja
03.03.2020
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§ 38 Valtuustoaloite koskien seurakunnan sisäisen valvonnan parantamista
Valmistelija

Matti Vehviläinen

Esittelijä

Matti Vehviläinen
Kirkkovaltuutetut Asko Siivola ja Raimo Sirén tekivät 17.12.2019
valtuustoaloitteen, jossa he esittivät, että seurakunnan sisäiseen valvontaan
tulee tehdä parannuksia.
Hallintoa koskeva kehittämistyö on aloitettu vuoden 2020 alusta alkaen.
Päätöksenteon prosesseja ja seurantaa parannetaan määrätietoisesti
kehittämällä hallintoa ja sitä ohjaavia ohjesääntöjä ja asiakirjoja. Uuden
strategian hyväksymisen yhteydessä myös hallintoa koskevat suuremmat
linjaukset ja muutosesitykset tulevat kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi 9.6.2020.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen, että hallintotyöryhmä on perustettu ja
että se on aloittanut toimintansa sisäisen valvonnan sekä hallinnon prosessien
selkiyttämiseksi ja parantamiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimeenpano

tiedoksi kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

ei muutoksenhakua

Pöytäkirja
03.03.2020
Lempäälän seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 39 Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
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§ 40 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.08.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusoikeus
Kieltojen
perusteet

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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 27, 31, 34-40
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: 28-30, 32-34
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 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
4. 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 8 a §: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 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaati-

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

musviranomai-

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

nen ja –aika

 Lempäälän kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkopolku 1
Postiosoite: 37500 Lempäälä
Sähköposti: kirkkoherranvirasto.lempaala@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 28-30, 32-34
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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa

1

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirja
03.03.2020
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katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
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. Sähköinen viesti katsotaan
saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten,
että sitä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Hankintaoikais
un tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 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.

Hankintaoikais
un sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

Pöytäkirja
03.03.2020
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1
Postiosoite: 13100 Hämeenlinna
Telekopio: 0295642269
Puhelin: 0295642210
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa Valitusaika
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Valitusaika
 Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26
Postiosoite: 33210 Tampere
Puhelin: 0505746009
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki

30 päivää

30 päivää

Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
ajan laskeminen 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.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
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.

Pöytäkirja
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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 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.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
–
–
–
–
–
–

valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen
valtakirja.

Pöytäkirja
03.03.2020

3/2020

Lempäälän seurakunta - Kirkkoneuvosto

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.
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

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.

Tuomioistuinmaksulain
(1455/2015)
2
§:n
nojalla
muutoksenhakijalta
peritään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallintooikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on
kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos hankinnan arvo
on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

