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Aika
Paikka:

Tiistaina 11.2.2020 klo 18.00
Lempoisten seurakuntatalo

Kirkkovaltuusto:
Eloranta Paula
poissa
varalla Markku Vuorensola
Huhtala Enni
Hämäläinen-Ylikahri Maikki
Hänninen Kirsti
Koivisto Leila
poissa
varalla Syväjärvi Timo
Koppanen Kari
Korkatti Liisa
Kuumola Veikko
Kämäräinen Timo
Kärki Mikko
esteellinen § 6
Lehikoinen Hannele,
esteellinen § 6
Lehtiö Tarja
poissa
varalla Hannele Hemminki
Linna Vesa
poissa
Länsipuro Anette
Ojakoski Asko
Palvanen Terhi
poissa
varalla Jouni Paloniitty
Päivänen Maria
esteellinen § 6
Rautkivi Jouko
poissa
varalla Järventausta Pertti
Ruuna Juha
Salo Marika
Salonen Heidi
esteellinen § 6, poistui klo 19.05Siivola Asko
Sirén Raimo
poissa
varalla Sundström Marja
Tolonen Kari
poissa
varalla Nieminen Markku
Vesamäki Mikko
Viitanen Timo
Virtanen Kari
esteellinen § 6
Kirkkoneuvoston jäsenet, jotka eivät kuulu kirkkovaltuustoon
Petäkoski-Hult Tuula,
varajäsenenä § 6
Varajäsen

Esa Salminen varajäsenenä § 6

Viranhaltijat:
Vehviläinen Matti, vs. kirkkoherra
Kuusisto Annu, vs. talousjohtaja, sihteeri
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Kokouksen avaus
Kirkkovaltuusto § 1

11.2.2020

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuusto § 2

11.2.2020

Päätösesitys: Todetaan kokous kutsutun koolle kuulutuksella, joka on ollut
nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4.2.2020 11.2.2020 välisenä aikana sekä valtuutetuille toimitettuna
4.2.2020 päivätyllä kokouskutsulla.
Todetaan nimenhuudolla paikalla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut
kirkkoneuvoston jäsenet sekä viranhaltijat.
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

_
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto § 3

11.2.2020

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja sovitaan pöytäkirjan tarkistus.
Tarkistusvuorossa ovat Asko Ojakoski ja Terhi Palvanen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asko Ojakoski ja Pertti Järvensivu.
Pöytäkirjan tarkistus on 11.2.2010 klo 14 lukien.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä Lempäälän kirkkoherranvirastossa,
viraston aukioloaikana, kuukauden ajan pöytäkirjan tarkistuksen
jälkeen.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuusto § 4

11.2.2020

Päätösesitys: Hyväksytään valtuutetuille lähetetty esityslista
kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Puheenjohtajan esityksestä työjärjestystä muutettiin siten, että § 6
käsitellään pykälien 7-9 jälkeen.
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UUDEN JÄSENEN KUTSUMINEN KIRKKOVALTUUSTOON JA UUDEN JÄSENEN
VALINTA KIRKKONEUVOSTOON RAIMO SIRENIN TILALLE
Kirkkovaltuusto § 5
11.2.2020
______________________________________________________________________________________________________________________________
Kirkkoneuvosto § 11

28.1.2020

Uuden jäsenen kutsuminen kirkkovaltuustoon
kirkkoneuvostoon Raimo Sirénin tilalle

ja

uuden

jäsenen

valinta

**
Esityksen valmistelu: Vs. kirkkoherra
**
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto kutsuu
Raimo Sirénin tilalle kirkkovaltuustoon ensimmäisenä varajäsenlistalla
olevan Tuija Seppäsen.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se valitsee
kirkkoneuvostoon Raimo Sirénin tilalle uuden jäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös:

Esityksen mukainen.

Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
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Kirkkovaltuusto § 5

11.2.2020

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto kutsuu
Raimo Sirénin tilalle kirkkovaltuustoon ensimmäisenä varajäsenlistalla
olevan Tuija Seppäsen.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se valitsee
kirkkoneuvostoon Raimo Sirénin tilalle uuden jäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Käsittely:

Asko Siivola esitti kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Veikko
Kuumolaa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maria
Sundström esitti Markku Niemistä.
Marika Salo kannatti tehtyä esitystä.

Päätös:

Päätös esityksen mukaisesti niin, että Veikko Kuumola valittiin
uudeksi kirkkoneuvoston jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Markku Nieminen.

Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
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LEMPÄÄLÄ-TALON VUOKRASOPIMUS
Kirkkovaltuusto § 6
11.2.2020
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Kirkkoneuvosto § 24

3.2.2020

Ennen asian käsittelyä puheenjohtaja pyysi esteellisiä poistumaan. Kirkkoneuvoston
jäsen Asko Siivola ilmoitti, että ei ole mielestään jäävi asian käsittelyssä ja
päätöksenteossa.
Puheenjohtaja totesi, että Asko Siivola on jäävi (osallisuusjäävi), koska on toinen
24.9.2019 § 35 päätöksestä tehdyn valituksen tekijöistä. Tämän vuoksi
puheenjohtaja esitti, että asiasta on äänestettävä. Äänestysjärjestykseksi
puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä seuraavasti:
JAA (Siivola on jäävi)
EI (Siivola ei ole jäävi)
Äänestystulos: 7 JAA –ääntä (Petäkoski-Hult, Hämäläinen-Ylikahri, Ruuna,
Kämäräinen, Viitanen, Kuumola, Vehviläinen) ja 1 EI –ääni (Siivola).
Äänestyksen jälkeen siirryttiin asian käsittelyyn.
Kirkkoneuvosto § 24

3.2.2020

Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksissaan 30.12.2019 § 201 ja 28.1.2020 § 17.
Kirkkoneuvoston päätöksen 30.12.2020 ei voida kuitenkaan varmuudella katsoa
kumoavan kirkkovaltuuston 24.9.2019 tekemää päätöstä. Tämän vuoksi ei ole
mahdollista riskittä allekirjoittaa Lempäälän kunnan kanssa vuokrasopimusta
Lempäälä-talon tiloista. Tarvitaan uusi kirkkovaltuuston päätös, joka kumoaa
mahdollisesti virheellisesti syntyneen päätöksen 24.9.2019 § 35. Tästä johtuen asia
tulee esittää päätettäväksi kirkkovaltuustolle 11.2.2020.
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Lempäälän kunta on ilmoittanut, että Lempäälä-talon tiloille etsitään vuokralaista
1.2.2020 alkaen, joten on mahdollista, että seurakunnalle tarjolla oleva neliömäärä
on pienempi kuin 30.12.2019 § 201 esitetty neliömäärä.
Liite

Vuokrasopimus –luonnos
Vuokratilakaaviot 1.1 ja 1.2
Vastuunjakotaulukko
Vuokranantajan toimitussisältö
Rakentamisen ja muuton aikainen puhtaanapito
Lapsivaikutusten arviointi

**
Esityksen valmistelu: vs. kirkkoherra ja vs. talousjohtaja
**
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
a) Lempäälän seurakunta tekee Lempäälän kunnan kanssa vuokrasopimuksen
tiloista Lempäälä –talossa liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ja sen
liitteiden mukaisena.
Neliömäärä voi olla pienempi kuin liitteenä olevassa
vuokrasopimusluonnoksessa esitetty neliömäärä.
Ja lisäksi,
b) että kirkkovaltuusto valtuuttaa johtavat viranhaltijat ratkaisemaan tilojen
käyttötarkoituksen seurakunnan tämän hetkisten tarpeiden ja edun mukaisesti
parhaalla mahdollisella tavalla.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että tämä päätös kumoaa kirkkoneuvoston
päätöksen 30.12.2019 § 201. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että tehdessään uuden päätöksen asiasta, se samalla kumoaa 24.9.2019 § 35
päätöksen.
Lapsivaikutusten arviointi:
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:n mukainen lapsivaikutusten arviointi tehty.
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Päätös: Päätös esityksen mukainen.
Asko Siivola ei esteellisenä osallistunut tämän pykälän käsittelyyn tai
päätöksentekoon ja poistui kokoustilasta.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Kirkkovaltuusto § 6
11.2.2020
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
a) Lempäälän seurakunta tekee Lempäälän kunnan kanssa vuokrasopimuksen
tiloista Lempäälä –talossa liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ja sen
liitteiden mukaisena.
Neliömäärä voi olla pienempi kuin liitteenä olevassa
vuokrasopimusluonnoksessa esitetty neliömäärä.
Ja lisäksi,
b) että kirkkovaltuusto valtuuttaa johtavat viranhaltijat ratkaisemaan tilojen
käyttötarkoituksen seurakunnan tämän hetkisten tarpeiden ja edun mukaisesti
parhaalla mahdollisella tavalla.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että tämä päätös kumoaa kirkkoneuvoston
päätöksen 30.12.2019 § 201. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että tehdessään uuden päätöksen asiasta, se samalla kumoaa 24.9.2019 § 35
päätöksen.
Päätös: Päätös esityksen mukaan.
Hannele Lehikoinen, Mikko Kärki, Marja Päivänen, Kari Virtanen, Heidi Salonen
eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Tuula Petäkoski-Hult ja Esa Salminen osallistuivat varajäseninä asian käsittelyyn ja
päätöksentekoon.
Lapsivaikutusten arviointi:
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:n mukainen lapsivaikutusten arviointi tehty.
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HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Kirkkovaltuusto § 7
11.2.2020
___________________________________________________________________________________________________________________________
Kirkkoneuvosto § 5
28.1.2020
Osana hautausmaiden käyttöohjesäännön muutosta tarkasteltiin myös seurakunnan
hautaustoimen
ohjesääntöä.
Hautaustoimen
ohjesäännössä
määritellään
hautaustoimen hallintoa ja osin hautausmaan ja hautaustoimen hoitamista.
Hautaustoimen ohjesäännössä on syytä tarkentaa sanamuotoja, säädöksiä ja poistaa
lakiviittauksia. Muutokset on merkitty liitteenä olevaan hautaustoimen ohjesääntöön
harmaalla tekstillä.
Liitteet
Hautaustoimen ohjesääntö –luonnos.
**
Esityksen valmistelu: seurakuntapuutarhuri.
**
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle
liitteenä
olevan
hautaustoimen ohjesäännön vahvistamista ja päätöksen alistamista
tuomiokapitulille.
Päätös:

Esityksen mukainen.

Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Kirkkovaltuusto § 7
11.2.2020
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan
hautaustoimen ohjesäännön vahvistamista ja päätöksen alistamista
tuomiokapitulille.
Päätös:

Päätös esityksen mukaan.

Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
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Kirkkohautausmaan ohjesäännön (käyttösuunnitelman) muuttaminen
Kirkkovaltuusto § 8
11.2.2020
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Kirkkoneuvosto § 59

14.5.2019

Kirkolliskokous on käsitellyt 16.5.2018 pidetyssä kokouksessa kirkkolain
muuttamista. Esitys hyväksyttiin ja kirkolliskokous ehdotti valtioneuvostolle
kirkkolain muuttamista. Valtioneuvoston käsittely on vielä kesken.
Osana lain muutosta kirkkolain 3 lukua muutettaisiin seuraavasti:
”37 §
Avopuolison asema
Mitä tämän lain hautaustoimea koskevissa säännöksissä säädetään puolisosta tai
leskestä, koskee myös kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliitonomaisissa
olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyttä henkilöä.”
Seurakunnan kirkkohautausmaan ohjesääntöä muutettiin 23.8.2016 seuraavasti:
”Hautausmaalla ei ole uusia vapaita hautapaikkoja. Seurakunnalle palautuneisiin
hautapaikkoihin hautaoikeus luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä.
Hautaoikeus luovutetaan, mikäli vainaja tai vainajan aviopuoliso on ollut Lempäälän
seurakunnan jäsen 45 vuotta ja on ollut Lempäälän seurakunnan jäsen kuollessaan.
Jäsenyyden ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Hautaoikeus luovutetaan myös mikäli
vainaja on ollut menehtyessään rintamaveteraani tai rintamaveteraanin aviopuoliso.”
Kirkkohautausmaan ohjesäännössä hautapaikkojen luovuttamista on rajattu.
Perusteena rajaukselle on ollut hautapaikkojen vähyys kirkkohautausmaalla.
Muutoin hautapaikka tarjotaan Ristimäen hautausmaalta.
Jatkossa hautapaikka kirkkohautausmaalta tulee siis luovuttaa myös avopuolisolle
uuden kirkkolain 37§:n mukaisesti. Hautausmaan ohjesääntö ei voi olla ristiriidassa
voimassa olevan kirkkolain kanssa ja tilanne olisi perustuslain
yhdenvertaisuussäädöksen mukaan kyseenalainen.
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Ennen lain voimaan tuloa hautausmaan ohjesääntöä muutetaan vastaamaan voimaan
astuvaa lainsäädäntöä.
Muutos kirkkohautausmaan ohjesääntöön tehtiin turvaamaan Lempäälän
seurakuntaan kuuluneen puolison oikeus tulla haudatuksi kirkkohautausmaalle.
Lain muutoksen myötä tulee kuitenkin hankalaksi tulkita avopuolison määritelmä ja
näin oikeus hautapaikkaan. Tämä voi johtaa tilanteeseen, että hautapaikkojen
kysyntä kasvaa ja vapaiden hautapaikkojen määrä vähenee merkittävästi.
Kirkkoneuvoston tulisi ennen valmistelua ottaa kantaa miten kirkkohautausmaan
ohjesääntö halutaan ennen lain voimaan tuloa muuttaa.
Rintamaveteraanien osalta oikeus hautapaikkaan esitetään koskemaan myös
aviopuolison lisäksi myös avopuolisoa.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee tulevasta kirkkolain muutoksesta.
Päätös:

Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
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Kirkkohautausmaan ohjesäännön (käyttösuunnitelman) muuttaminen
Kirkkoneuvosto § 6
28.1.2020
Lempäälän
seurakunnan
kirkkohautausmaan
ohjesääntöä
muutettiin
pienoismuistolehdon perustamisen yhteydessä 23.8.2016, jolloin käyttösuunnitelma
ajantasaistettiin ja hautapaikkojen luovuttamisen kriteereitä tarkastettiin.
Käyttösuunnitelmaan lisättiin oikeus uuteen hautapaikkaan, mikäli vainaja tai
vainajan aviopuoliso on kuulunut yli 45 vuotta Lempäälän seurakuntaan.
Kirkolliskokous on käsitellyt kokouksissaan kirkkolain kodifiointia. Kirkolliskokous
sai työn valmiiksi 16.5.2018 ja lakimuutokset lähetettiin valtioneuvostolle
hyväksyttäväksi. Lain oletetaan tulevan hyväksytyksi alkuvuodesta 2020.
Lakitekstiin on tulossa seuraavanlainen muutos:
37 § Avopuolison asema.
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi avopuolison asemasta hautaustoimea koskevissa
asioissa. Säännöksen mukaan puolisosta tai leskestä säädetty koskisi myös
avopuolisoa. Nykyisessä laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Säännös selventää lakia ja
on omiaan vähentämään omaisten välisiä erimielisyyksiä hautaustilanteissa. Säännös
selkeyttää erityisesti hautaamisjärjestystä koskevaa 32 §:ää, jonka puoliso-sanan on
vakiintuneesti tulkittu tarkoittavan aviopuolisoa.
Hautaustoimilain 23 §:n 1 momentissa ”kuolinhetkellä vainajan kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö” on
rinnastettu aviopuolisoon vainajan hautausjärjestelyistä huolehtivana henkilönä.
Samaa avopuolison määritelmää ehdotetaan käytettäväksi myös tässä pykälässä.
Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) 8 §:n mukaan parisuhteen
rekisteröinnillä on ollut samat oikeusvaikutukset kuin avioliiton solmimisella ja
avioliittoa tai aviopuolisoa koskevaa säännöstä sovelletaan myös rekisteröityyn
parisuhteeseen tai sen osapuoleen, jollei toisin säädetä. Tämän lain perusteella
kirkkohallitus on jo yleiskirjeessään nro 7/2002 todennut, että rekisteröity parisuhde
rinnastetaan avioliittoon hautaoikeuksia koskevissa asioissa.
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Kirkkoneuvostossa 14.5.2019 käytyyn alustavaan keskusteluun pohjautuen
Lempäälän seurakunnan kirkkohautausmaan käyttöohjesääntöä esitetään
muutettavaksi siten, että oikeus uuteen hautapaikkaan kirkkohautausmaalla
katsotaan vainajan kuulumisesta Lempäälän seurakuntaan.
Liitteet
Kirkkohautausmaan käyttösuunnitelma –luonnos
**
Esityksen valmistelu: seurakuntapuutarhuri
**
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän
seurakunnan kirkkohautausmaan käyttösuunnitelmaa (liitteenä)
muutetaan siten, että oikeus uuteen hautapaikkaan
kirkkohautausmaalla katsotaan vainajan kuulumisesta Lempäälän
seurakuntaan. Päätös alistetaan Tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
________________________________________________________________________________________________________________________
Kirkkovaltuusto § 8

11.2.2020

Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän
seurakunnan kirkkohautausmaan käyttösuunnitelmaa (liitteenä)
muutetaan siten, että oikeus uuteen hautapaikkaan
kirkkohautausmaalla katsotaan vainajan kuulumisesta Lempäälän
seurakuntaan. Päätös alistetaan Tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Päätös esityksen mukainen.

Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Lempäälän seurakunta
Pöytäkirja
k:nro 1/2020
Kirkkovaltuusto § 9
11.2.2020
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RISTIMÄEN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuusto § 9
11.2.2020
__________________________________________________________________________________________________________________________
Kirkkoneuvosto § 7

28.1.2020

Ristimäen hautausmaan käyttösuunnitelma päivitettiin 16.4.2019.
Päivityksen jälkeen marraskuussa 2019 on tullut selkeä tarve vielä muuttaa
ohjesääntöä.
Ristimäen hautausmaan muistolehtoon, metsähautausmaahan ja uurnasukuhautaalueelle haudataan ainoastaan sulan maan aikana. Tämä aika on ollut suurin piirtein
toukokuun alusta lokakuun loppuun saakka. Käytännössä tämän periaatteen
noudattaminen on ollut leutojen talvien vuoksi hyvin hankalaa. Omaisille on ollut
keväällä epäselvää milloin hautaaminen alueille voidaan aloittaa. Jos hautausmaalla
on rajoitteita hautaamiseen liittyvissä ajankohdissa, ne olisi syytä kirjata hautausmaan
käyttösuunnitelmaan päivämäärinä.
Lempäälän seurakunnan hautaustoimi tarkasti siunaustilaisuuksien tilastoinnin
yhteydessä myös muistolehtoon, metsähautausmaahan ja uurnasukuhauta-alueelle
sirottelujen ajankohtia vuosina 2016-2019. Tarkastelun lopputuloksena todettiin,
että hautaamiseen soveltuva ajankohta on 2.5.-31.10 välisenä aikana. Ohjeiden
tarkennus mahdollistaa omaisten palvelemisen ja opastamisen aiempaa paremmin,
kun ohjeet ovat selkeät ja täsmälliset.
Liitteet
Ristimäen hautausmaan käyttösuunnitelma -luonnos
**
Esityksen valmistelu: Seurakuntapuutarhuri
**

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Lempäälän seurakunta
Pöytäkirja
k:nro 1/2020
Kirkkovaltuusto § 9
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Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Ristimäen hautausmaan
käyttösuunnitelman muuttamista liitteessä esitetyn mukaisesti. Päätös
alistetaan Tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Esityksen mukainen

Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Kirkkovaltuusto § 9

11.2.2020

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Ristimäen hautausmaan
käyttösuunnitelman muuttamista liitteessä esitetyn mukaisesti.
Päätös alistetaan Tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Päätös esityksen mukainen.

Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Lempäälän seurakunta
Pöytäkirja
k:nro 1/2020
Kirkkovaltuusto § 10
11.2.2020
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VALTUUSTOALOITTEET
Kirkkovaltuusto § 10

11.2.2020

Kirkkovaltuutettu Maria Päivänen teki 29.1.2019 aloitteen sateenkaarimessujen
järjestämisestä Lempäälän seurakunnassa. Kirkkoneuvosto päätti 10.9.2019 (§ 126),
että Lempäälän seurakunnassa ei järjestetä erillistä sateenkaarimessua. Liitteenä vs.
kirkkoherran tekemä selvitys asiasta.
Kirkkovaltuutettu Maikki Hämäläinen-Ylikahri teki 20.12.2018 aloitteen, jossa hän
esittää, että vapautuvat seurakuntatalon toimistotilat saneerataan ikäihmisiä ja
vammaisia palveleviksi, yhteisöllisyyttä tukeviksi ja maksullisiksi toimitiloiksi.
Kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan 10.9.2019 (§ 128), että aloite on annettu
tiedoksi taloudelliselle jaostolle ja asia käsitellään yhdessä laajempaa
kiinteistökokonaisuutta.
Kirkkovaltuutettu Maikki Hämäläinen-Ylikahri teki 28.5.2019 aloitteen kahvila
Olkkarissa ikäihmiselle järjestettävästä digikahvilasta eli neuvontapisteestä ko.
asioissa ikäihmisille. Kirkkoneuvosto siirsi kokouksessaan 11.6.2019 (§ 95) asian
jatkovalmisteluun kahvila Olkkarin vastuunkantajien tiimiin. Asia tuodaan
kirkkoneuvoston käsittelyyn 3.3.2020 kokoukseen.
Kirkkovaltuuston kokouksessa 17.12.2019 tehtiin seuraavat aloitteet:
a) keskustelutilaisuuden järjestäminen seurakunnan omistamien maa-alueiden
kaavoituksesta.
b) Lempäälän seurakunta hiilineutraaliksi 2030
c) seurakunnan sisäisen valvonnan parantaminen,
jotka tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi 3.3.2020 kokoukseen.
Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi
Päätös: Päätös esityksen mukainen.
Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

Lempäälän seurakunta
Pöytäkirja
k:nro 1/2020
Kirkkovaltuusto § 11
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MUUT ASIAT
Kirkkovaltuusto § 11

11.2.2020

Ei muita asioita.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkovaltuusto § 12

11.2.2020

Puheenjohtaja toteaa muutoksenhakukiellot ja oikaisuvaatimusohjeet.
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Kari Koppanen
puheenjohtaja

Annu Kuusisto
sihteeri

Olemme tarkistaneet edellä olevan pöytäkirjan
Lempäälässä ____________ päivänä helmikuuta 2020

Asko Ojakoski

Pertti Järvensivu

Lempäälän seurakunta
Kirkkovaltuusto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
11.2.2020

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

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:
1-5, 10-12
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1.Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom.n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
2.Muun lain mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3.Hankintaa koskevista 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, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoik Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
aisun
(Hankintalaki 132-135 §).
tekeminen
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
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
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).

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.
Hankintaoik Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
aisun sisältö – 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.
VALITUSOSOITUS
ValitusKirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
viranomainen
valituksella.
ja valitusaika
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 osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 6

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: 7-9

30 päivää

Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26
Postiosoite: 33210 Tampere
Puhelin: 0505746009
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi

• Kirkkohallitus,
• pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista,
ajan laskeminen 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.
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.
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, 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.

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

Oikeudenkäyntimaks
u

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
hallinto-oikeudessa 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.

