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§ 16 Kokoustiedot
Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

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 liitteineen on lähetetty jäsenille ja varajäsenille
sähköpostitse 10.2.2021.
Esitys

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

Päätös

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 kaksi tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu
kirkkoherranvirastossa ke 17.02.2021 klo 12-15.30 tai 18.02.2021 klo 9-12.
Tarkastettu
pöytäkirja
pidetään
aukioloaikana 17.2. - 4.3.2021.

nähtävillä

Päätös

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys

Päätös
Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua

seurakuntatoimistossa
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§ 17 Kirkkoherranvaali
pj Marika Salo
Matti Vehviläinen poistui pykälän käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

lääninrovasti Seppo Jarva, Arja Lähdekorpi

Esittelijä

Marika Salo
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi 18.12.2020
klo 15 päättyneellä hakuajalla Lempäälän seurakunnan kirkkoherran viran.
Virka tuli avoimeksi kirkkoherra Mikko Oikarisen eläköitymisen myötä.
Lempäälän seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka
toimittaa seurakunnan kirkkovaltuusto. Seurakunnassa, jossa varsinainen vaali
tapahtuu kirkkovaltuustossa, lopullinen asian valmistelu ja päätösehdotuksen
tekeminen kuuluu kirkkoneuvostolle.
Virkaa on määräajassa hakenut viisi (5) hakijaa:
1.
2.
3.
4.
5.

Anttila Miikka
Nokelainen Mika
Sorsa Leena
Vehviläinen Matti
Waris Timo

Tuomiokapituli on määrännyt Lempäälän seurakunnan kirkkoherran vaalin
valmistelijantehtävään lääninrovasti Seppo Jarvan. Lempäälän seurakunnan
kirkkoneuvosto (kn.6.10.2020 §133) on nimennyt kirkkoherranvaalia varten
valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat kirkkoneuvoston vpj. Marika Salo,
kirkkovaltuuston pj. Kari Tolonen, sekä kirkkoneuvoston jäsenet Paula
Eloranta, Timo Kämäräinen, Asko Ojakoski, Tuula Petäkoski-Hult sekä
viranhaltijoista henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorpi.
Tuomiokapituli on todennut hakijoiden kelpoisuuden: Kaikki hakijat ovat
kelpoisia sekä täyttävät kirkkovaltuuston (Kv 20.10.2020, § 42) määrittelemät
erityiskriteerit kirkkoherranviran hoidosta.
Tuomiokapituli on haastatellut kaikki hakijat 8.1.2021
Tuomiokapitulin tulee antaa kirkkoherranviran hakijoista lausunto
seurakunnalle (KJ 6:16 §3 mom), jossa hakijoita arvioidaan heidän
osoittamansa kyvyn tai taidon perusteella sekä ottaen huomioon seurakunnan
erikseen määrittelemät erityistarpeet. Tuomiokapitulin lausunto perustuu
hakemusasiakirjoihin ja niihin kirjallisiin vastauksiin, jotka hakijat ovat
hakemukseensa liittäneet. Tuomiokapitulin lausunto on apuna seurakunnalle,
mutta omassa päätöksenteossaan seurakunta ei ole sidottu lausunnon
arvioihin. Kapitulin mukaan Lempäälän seurakunnan tarpeet täyttyvät kaikkien
kohdalla mutta erityisesti Sorsan ja Nokelaisen kohdalla.
Vaalin valmistelutyöryhmä on haastatellut hakijat 20.1.2021.
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Työryhmä on hakemusten, suoritettujen haastattelujen ja ansiovertailujen
pohjalta päättänyt lähettää kaikki hakijat soveltuvuusarviointiin.
Soveltuvuusarvioinnin suorittivat Mercuri Urvalilta Jussi Lehmusvirta ja Juha
Laurila. Lehmusvirta osallistui valmistelutyöryhmän kokoukseen 8.2.2021
paikanpäällä ja Laurila Teams-sovelluksen välityksellä. Työryhmä sai arviot
hakijoiden soveltuvuudesta sekä kehittämistarpeista kokouksen yhteydessä.
Valmistelutyöryhmä on haastattelujen lisäksi antanut hakijoille erilaisia
tehtäviä, joita on pyydetty suorittamaan määräaikoihin sidottuina. Lisäksi
hakijoille on järjestetty keskustelupaneeli 7.2.2021, jossa on käyty läpi
seurakuntalaisilta tulleita kysymyksiä.
Valmistelutyöryhmän mukaan Lempäälän seurakunnan kirkkoherran viran
vaatimukset ja kirkkovaltuuston asettamat viran erityistarpeet täyttää
hakemusten, haastattelujen, annettujen tehtävien ja soveltuvuusarviointien
mukaan parhaiten Mika Nokelainen ja Matti Vehviläinen.
Liitteet

hakijakooste
ansiovertailu
tuomiokapitulin lausunto
soveltuvuusarvio kooste
Liitteet ei julkisia.
Julkisuuslaki §24, kohdat 26,29,32

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoherran valinnalla ei ole erityistä
vaikutusta lasten ja nuorten asemaan.

Esitys

Valmistelutyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle kirkkoherranvirkaan
hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarviointien tulosten perusteella
eniten ryhmässä kannatusta saaneita Mika Nokelaista ja Matti Vehviläistä.

Päätös
Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua

Pöytäkirjanotteet

Hakijat

Kirkkoneuvoston jäsenet voivat tutustua hakija-aineistoon kokouspäivänä Lempoisten isossa salissa
klo 16:00 – 17:20. Aineistoa ei saa kopioida eikä valokuvata. Aineisto kerätään pois ennen kokouksen alkua.

Esityslista

2/2021
16.02.2021

Lempäälän seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 18 Oppisopimusopiskelija seurakuntien väliseen yhteistyöhön
Valmistelija

Arja Lähdekorpi

Esittelijä

Arja Lähdekorpi

Lempäälän seurakunnalla on yksi suntio, joka vastaa pääosin seurakunnan
Jumalanpalveluksien ja kirkollisten tilaisuuksien suntion tehtävistä, sekä kirkon
ja kappelin puhtaanapitotehtävistä. Hänellä on säännöllinen viikonloppuvapaa
kerran 4 viikon jaksossa. Lisäksi suntio sijaistaa seurakuntapuutarhurin vapaasekä vuosiloma-ajat.
Suntiotehtäviin on ollut vaikeata löytää henkilöitä, jotka olisivat sitoutuneita
tulemaan tarvittaessa työhön kutsuttaessa. Ammattitaitoisia suntioita ei ole
paljoa vapaina. Sama tilanne on myös muissa lähialueen seurakunnilla.
Lempäälän ja Sääksmäen seurakunnat tekevät yhteistyötä talousjohtajan ja
kiinteistöpäällikön yhteistyöllä. Keskusteltuamme keskenämme olemme
todenneet, että molemmissa seurakunnissa olisi tarvetta lisäsuntiolle; joka
osallistuisi myös kiinteistönhuolto- ja puhtaanapitotehtäviin.
Oppisopimuksen myötä seurakunnille avautuisi mahdollisuus saada molempia
seurakuntia palveleva suntio, joka pystyisi jatkossa hoitamaan sijaisuudet
kummassakin seurakunnassa. Seurakunnat sopisivat keskenään työnjaosta ja
opetuksen sisällöstä. Oppisopimuskoulutuksesta vastaisi Lempäälän
seurakunta, Sääksmäen osuus laskutettaisiin Sääksmäen seurakunnalta
kuukausittain. Opiskelun laskennallinen pituus 1,5 vuotta.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Lempäälän seurakunta tekee
yhteistyösopimuksen oppisopimusopiskelijasta Sääksmäen seurakunnan
kanssa ajalle 1.5.2021–31.10.2022. Lempäälän seurakunta palkkaa
oppisopimuksen kautta määräaikaiseen palvelussuhteeseen suntion
ammattitutkintoon johtavaan koulutukseen opiskelija Andrei Bouzon,
palvelussuhde voi päättyä ilmoitettua aikaisemmin, mikäli opiskelija suorittaa
opinnot nopeammassa aikataulussa. Palkkaus KirvesTes 401 mukaisesti.
Palkkakustannukset jaetaan tasan molempien seurakuntien kesken.

Päätös
Toimeenpano

Henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus
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§ 19 Seurakunnan keittiöpalveluiden uudelleen järjestäminen
Valmistelija

Arja Lähdekorpi

Esittelijä

Arja Lähdekorpi

Lempäälän seurakunta on järjestänyt keittiöpalvelut ulkopuolisten yrittäjien
toimesta. Pienempiä kahvitilaisuuksia ovat hoitaneet seurakunnan
vahtimestarit. Toiminta on sujunut hyvin, mutta yrittäjien työosuuden
laskutus on noussut vuosien aikana suhteellisen korkeaksi. Yrittäjyyttä ei ole
kilpailutettu moneen vuoteen, vaan tutut yrittäjät ovat saaneet määritellä
hintatasoa.
Elintarvikkeet on hankittu seurakunnan laskutuksen kautta. Elintarvikehinnat
on osittain jouduttu hankkimaan tilaisuus/kiinteistö kerrallaan. Niiden
hankintahinta on noussut hieman korkeammaksi, kuin jos olisi se
mahdollisuus, että ne hankittaisiin keskitetysti kaikkiin kiinteistöihin ja
tilaisuuksiin.
Seurakunnalla on hyvät valmistuskeittiöt Tervajärven leirikeskuksessa sekä
Lempoisten seurakuntatalossa. Lisäksi muista kiinteistöistä löytyy
jakelukeittiöitä.
Vahtimestaritiimistä on edessä yhden henkilön eläköityminen keväällä 2021,
joka osaltaan vaikuttaa siihen, että vahtimestarityöpanosta on vähemmän
käytettävissä kuin aikaisemmin. Sen lisäksi vahtimestaritiimissä on tällä
hetkellä yksi määräaikainen palvelussuhde.
Seurakunnalla olisi nyt mahdollisuus palkata oma keittiöhenkilökunta.
Muutoin seurakunta joutuu kilpailuttamaan keittiöpalvelut eri
palvelutuottajien kesken. Kilpailutus ei välttämättä palvele seurakuntaa
parhaimmalla tavalla.
Mikäli seurakunnalla olisi oma keittiöhenkilökunta, sen tulisi palvella kaikissa
seurakunnan järjestämissä keittiöpuolen tilaisuuksissa. Tervajärven
leirikeskuksen kohdalla keittiövastaavan vastuulla olisi myös
kokonaisvaltainen leirikeskuksen ylläpidosta vastaaminen ja mahdollinen
leirikeskuksen markkinointi talviaikojen hiljaisille hetkille. Lisäksi koko
seurakunnan osalta keittiötoimen budjettivastuu. Keittiöhenkilökunnan
työpanoksesta voitaisiin irrottaa talviaikaan myös osa vahtimestarityöhön,
jolloin vahtimestaritiimiin ei tarvitsisi palkata osa-aikaisia henkilöitä. Osaaikaisia siivouspuolen ammattitaitoisia henkilöitä on vaikea saada. Kun
seurakunnan toimintoja mietitään pidemmälle, keittiöhenkilöstön osaaminen
voidaan hyödyntää mm. Olkkari-kahvilan kehittämisessä.
Liitteet

a) Kustannusvertailu
b) Ehdotus rekrytoinnista
c) Selvitys nykytilanteesta / Uusi tilanne

Esityslista

2/2021
16.02.2021

Lempäälän seurakunta - Kirkkoneuvosto

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Tervajärven leirikeskuksessa
keittiöhenkilökunta on osa leiritoimintaa. Leirikeskuksessa järjestetään paljon
lasten- ja nuorten leirejä. Jotta lasten ja nuorten turvallisuus voidaan taata,
suurena osana kokonaisuutta on tilojen puhtaanapito leiripäivien aikana sekä
ravitsevan ja terveellisen aterian tarjoaminen, joka takaa leiriaikaisen lasten ja
nuorten hyvinvoinnin.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää
1. että seurakunta järjestää keittiöpalvelut oman keittiöhenkilökunnan
järjestäminä.
2. valtuuttaa henkilöstöpäällikön valmistelemaan keittiöhenkilökunnan
rekrytoinnin keittiövastaavan ja kokki-siivoojan osalta. Rekrytointi
tehtäviin avataan 1.3 – 15.3.2021 väliselle ajalle.
3. nimittää rekrytointityöryhmään talousjohtajan, henkilöstöpäällikön sekä
ylivahtimestarin. Kirkkoneuvosto voi nimetä keskuudestaan ryhmään 1-2
henkilöä.
4. valtuuttaa talousjohtajan irtisanomaan sopimukset nykyisten yrittäjien
kanssa 1.5.2021 alkaen.

Päätös
Toimeenpano

Henkilöstöpäällikkö, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua
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§ 20 Seurakunnan lainmääräämä edustaja
Valmistelija

Arja Lähdekorpi

Esittelijä

Arja Lähdekorpi

Seurakunnan tulee määritellä lainmääräämä työnantajan edustaja asioihin,
joissa henkilöihin liittyviä päätöksiä tai asioita käsitellään käräjäoikeudessa.
Työnantajaedustajan tulee olla henkilö, joka parhaiten tuntee asiasisällön,
eikä ole jääviyssyistä estynyt toimimaan työnantajaedustajana kyseisissä
asioissa.
Työnantajaedustajina voivat toimia virkansa puolesta kirkkoherra,
talousjohtaja tai henkilöstöpäällikkö.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että seurakunnan virallisena lainmäärääminä
edustajina toimivat kirkkoherra, talouspäällikkö tai henkilöstöpäällikkö; sen
mukaan kenen työnkuvaan edustettava asia parhaiten soveltuu.

Päätös
Toimeenpano

Henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua
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§ 21 Seurakuntapastorin valinta
Valmistelija

Matti Vehviläinen

Esittelijä

Matti Vehviläinen
Seurakuntapastorin virka on ollut haettavana KirkkoHR:ssä, hakuaika päättyi
7.2. klo 12.00. Hakijoita oli yhteensä 44, joista 16 pappeja ja 28 teologian
maistereita tai juuri maistereiksi valmistuvia. Haastattelut pidettiin 9.2.2021.
Haastatteluryhmään kuuluivat Matti Vehviläinen, Arja Lähdekorpi, Manta
Jutila sekä kirkkoneuvoston edustajina Asko Ojakoski ja Timo Kämäräinen.
Haastatteluryhmä kutsui haastatteluun kuusi hakijaa: Miika Koskela, Heikki
Kärhä, Riikka Mattila, Henrik Pääkkönen, Ira Sirkiä ja Laura Suokas.
Haastatteluryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että se pyytää tuomiokapitulilta
virkamääräystä pastori Riikka Mattilalle, varasijalla pastori Laura Suokas.

Liitteet

a. Hakuilmoitus 14.1.2021
b. Ansiovertailu 9.2.2021
c. Haastattelumuistio 9.2.2021
d. Haastattelujen yhteenveto 9.2.2021
Liitteet b ja d ei julkisia
Julkisuuslaki §24

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3§:ssä
tarkoitettuja seuraavia lapsivaikutuksia: Jotta mm. kasteperheiden
kohtaaminen ja rippikoulujen pitäminen pystytään hoitamaan
asianmukaisesti, seurakunnan tulee huolehtia toimintojen edellyttämistä
resursseista.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää pyytää pastori Riikka Mattilalle Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Lempäälän seurakunnan
seurakuntapastorin virkaan. Viran vaativuusryhmä on 601 (2789,35 euroa).
Lisäksi maksetaan erityisperusteista palkanlisää (253,45 euroa).

Päätös
Toimeenpano

Riikka Mattila, tuomiokapituli, Manta Jutila

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua
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§ 22 Nimenkirjoitusoikeudet
Kn 19.1.2021 § 5
Valmistelija

Anneli Hell

Esittelijä

Arja Lähdekorpi
Kirkkolain 7 luvun 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan
nimenkirjoitusoikeudesta. Tätä säännöstä täydentää kirkkojärjestyksen 7
luvun 7 §, jonka mukaan toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa
puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei ohje tai johtosäännössä ole
määrätty toisin. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteeri
taikka muu ohje- tai johtosäännössä määrätty henkilö.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n perusteella kirkkoneuvoston
toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja esittelijä. Seurakunnan
nimenkirjoitusoikeus on sillä tai niillä viranhaltijoilla, joille kirkkoneuvosto on
sen erikseen kirkkolain 7 luvun 7 §:n nojalla antanut.
Tehtävien hoidon kannalta nimenkirjoitusoikeus on tarkoituksenmukaista
myöntää kirkkoherralle, talousjohtajalle ja henkilöstöpäällikölle.
Kirkkoherran ollessa estynyt nimenkirjoitusoikeutta käyttää tuomiokapitulin
määräämä sijainen. Talousjohtajan ollessa estynyt nimenkirjoitusoikeutta
käyttää henkilöstöpäällikkö.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on
vt.kirkkoherra Matti Vehviläisellä, talousjohtaja Anneli Hellillä ja
henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorvella kaikilla erikseen omaan toimivaltaansa
liittyvien asiakirjojen osalta. Kirkkovaltuuston ja –neuvoston päätösten
täytäntöönpanoon liittyvät kauppakirjat, urakkasopimukset ja muut
hankintasopimukset allekirjoittavat kaksi yhdessä, ellei päätöksen yhteydessä
ole toisin määrätty.
Kirkkoherran ollessa estynyt nimenkirjoitusoikeutta käyttää tuomiokapitulin
määräämä sijainen. Talousjohtajan ollessa estynyt nimenkirjoitusoikeutta
käyttää henkilöstöpäällikkö.

LAVA

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

Päätös

Asia palautettu valmisteluun

Toimeenpano

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus
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Kn 16.2.2021 §22
Valmistelija

Anneli Hell

Esittelijä

Anneli Hell
Edelliseen valmisteluun lisätään kohta, jossa nimenkirjoitusoikeus annetaan
viranhaltijoiden lisäksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on
vt.kirkkoherra Matti Vehviläisellä, talousjohtaja Anneli Hellillä ja
henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorvella kaikilla erikseen omaan toimivaltaansa
liittyvien asiakirjojen osalta.
Lisäksi seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Marika Salolla ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari
Tolosella, valtuustokauden 2021-2022 aikana.
Kirkkovaltuuston ja –neuvoston päätösten täytäntöönpanoon liittyvät
kauppakirjat, urakkasopimukset ja muut hankintasopimukset allekirjoittavat
kaksi eri henkilöä, ellei päätöksen yhteydessä ole toisin määrätty.
Kirkkoherran ollessa estynyt nimenkirjoitusoikeutta käyttää tuomiokapitulin
määräämä sijainen. Talousjohtajan ollessa estynyt nimenkirjoitusoikeutta
käyttää henkilöstöpäällikkö.

Päätös
Toimeenpano

Talousjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus
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§ 23 Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoherra
-

3/2021 Avustus Oniipa Day Care Center
4/2021 Määräaikaisen vahtimestari-siivoojan palvelussuhteen jatkaminen
ajalle 1.3 – 31.8.2021

Henkilöstöpäällikkö
- 2/2021 Lupahakemus metsien käyttöön , Pirkanmaan Hovawartit

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tehdyt viranhaltijapäätökset tiedokseen sekä
päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Esityksen mukainen.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua
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§ 24 Kirkkohallituksen yleiskirjeet

2/2021Piispainkokous on päättänyt useista pappisvirkaan liittyvistä
tutkinnoista
2/2021 liite 1Kirkon säädöskokoelma 144-2021_Piispainkokouksen päätös
ylemmästä pastoraalitutkinnosta
2/2021 liite 2Kirkon säädöskokoelma 145-2021 Piispainkokouksen päätös
pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta
1/2021Asiakirjojen pysyväissäilytys yksinomaan sähköisessä muodossa
1/2021 liiteDomus-tehtäväluokitus

Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksenyleiskirjeet/yleiskirjeet-2020

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee yleiskirjeet tiedoksi saatetuiksi.

Päätös
Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua
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§ 25 Ilmoitusasiat

Esitys

Ei ilmoitusasioita

Päätös
Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua
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§ 26 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo xx.xx.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusoikeus
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

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:

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
[

] kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköposti:
Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää
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lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköposti:
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
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viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää
postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
–

oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
VALITUSOSOITUS

a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
[

] hallinto-oikeus

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköposti:
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:
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[

] hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköposti:

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
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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.

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

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

