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40 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen on toimitettu sähköpostitse ja postitse 17.3.2021. Mikäli paikalla on
yli puolet kirkkoneuvoston jäsenistä, puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutusutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvostossa on ollut käytäntönä, että tarkastusvuorot ovat menneet kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta aakkosjärjestyksessä.
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Markus Alajoki ja Janica Isonokari. Pöytäkirja on
pääsääntöisesti tarkastettu heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Alajoki ja Janica Isonokarin poissa ollessa Satu
Janhunen.

42 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys pj:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin. Lisättiin kohtaan Muut asiat Irmeli Kulonpään aloite.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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43 §
Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen
Taloussäännön 21 §:n mukaan seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja – asetuksen, kirkkohallituksen
ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti.
Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset (liite 1). Tilinpäätös arkistoidaan sidottuna mutta se voidaan myös allekirjoittaa ja säilyttää sähköisenä. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut
erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle ylijäämän 248.147,95 euron siirtämistä taseen omaan pääomaan. Kirkkoneuvosto allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

44 §
Vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2020 Sastamalan seurakunnan hallintoa
ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
Tilintarkastajat antavat tarkastuksestaan tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään,
voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
Tilivelvollisia ovat luottamushenkilö ja viranhaltija (KL 15:3),

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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1) joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen
päätöksen tekemiseen;
2) joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;
3) jonka hallussa on seurakunnan tai seurakuntayhtymän rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen;
4) jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan tai seurakuntayhtymän taloudellisia etuja,
varojen hoitoa tai tilinpitoa.
Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi vastuuvapaudesta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

45 §
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Tilintarkastaja on pyytänyt, että kirkkoneuvosto antaa oheisen liitteen 2 mukaisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Kirkkoneuvosto vahvistaa asiakirjassa, että tilintarkastajien käyttöön annetaan kaikki mainitut, oleelliset seurakunnan taloutta ja hallintoa koskevat tiedot.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto antaa oheisen liitteen 2 mukaisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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46 §
Yhteisvastuukeräyksen tilitysten tarkastajan valinta
Yhteisvastuutilityksen tarkastajana voi toimia seurakunnan virallinen tilintarkastaja tai
seurakunnan luottamuselimien valitsema muu henkilö, ei kuitenkaan oman seurakunnan työntekijä.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto valitsee yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi vuosiksi 2021–2022 kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Sianojan.

Päätös:

Valittiin Suvi Sianoja yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi vuosiksi 2021–2022.

47 §
Lisätalousarvio Vammalan seurakuntatalon sisäilmatutkimuksiin
Vammalan seurakuntatalolla on tehty useita tutkimuksia sisäilmanlaadusta ja niiden
pohjalta on tehty korjaustoimenpiteitä ja hankittu ilmaa puhdistavia laitteita. Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta sisäilma aiheuttaa edelleen oireita joillekin työntekijöille. Nyt tarvitaan laajemmat tutkimukset, joissa rakenteita avaamalla selvitetään ongelman aiheuttajaa. Kustannusarvio tutkimuksista on 12.000 euroa. Kiinteistötyöryhmä esittää, että tutkimukset tehdään ja kirkkovaltuustolta haetaan lisämäärärahaa
kuluvan vuoden talousarvioon 12.000 euroa.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää 12.000 euron lisämäärärahan
Vammalan seurakuntatalon sisäilmatutkimuksiin.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

48 §
Lausunnon pyytäminen seurakuntamestarin toimen täyttämisestä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Keikyän vahtimestari-siivoojan toimi on ollut täyttämättä 1.5.2020 lukien, töitä on
tehty tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden voimin. Keikyässä ja Kiikassa on
yhteinen seurakuntamestari. Yhdistelmä on työmäärältään suuri ja alueilla on usein
päällekkäisiä toimituksia, jolloin tarvitaan avuksi muita työntekijöitä. Seurakuntamestarin, vahtimestarin ja siivoojan tehtävien keskittäminen yhdelle henkilölle vähentää
työntekijöiden kulkemista laajalla alueella. Valittava henkilö osallistuu myös hautausmaalla oleviin tehtäviin. Nykyinen seurakuntamestari vastaa jatkossa Kiikan alueesta.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto pyytää Keikyän ja Kiikan kappelineuvostoilta kannanoton oman seurakuntamestarin palkkaamisesta Keikyään. Nykyinen Keikyän - Kiikan seurakuntamestari jatkaisi Kiikassa.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

49 §
Henkilöstöasia (ei julkinen)
Pykälä 49 on esityksineen ja päätöksineen julkisuuslain (621/1999) 24 §:n mukaan
salassa pidettävä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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50 §
Henkilöstöasia (ei julkinen)
Pykälä 50 on esityksineen ja päätöksineen julkisuuslain (621/1999) mukaan salassa
pidettävä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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51 §
Ystävyysseurakuntasuhteet
Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.2.2020 käsitellyt ystävyysseurakuntasuhteita ja todennut, että kappeliseurakuntien ystävyysseurakuntasuhteita Viroon ei ole päivitetty sopimuksien osalta eikä Sastamalan seurakunnalla ole
voimassa olevaa sopimusta ystävyysseurakuntien kanssa. Samalla kirkkoneuvosto
päätti, että valmistellaan esitys ystävyysseurakuntasuhteiden päivittämiseksi Kirkkohallituksen antaman yleisohjeen ja Sastamalan seurakunnan olemassa olevien käytänteiden pohjalta.
Sastamalan kaupungin alueelta on seurakuntalaisia pieninä ryhminä vieraillut Virossa
ja pitänyt yhteyksiä siellä oleviin seurakuntiin ja niiden jäseniin monin eri tavoin ainakin
neljän vuosikymmenen ajan. Ensimmäinen rippikoululeiri, jossa suomalaisia nuoria on
ollut Virossa, on pidetty Pühan seurakunnassa heinäkuun alussa vuonna 2001. Siitä alkaen matkarippikouluja on pidetty Virossa säännöllisesti ja lähes vuosittain.
Kuressaaren kaupungin (Viro) ja Vammalan kaupungin kesken on 30.6.1994 allekirjoitettu ystävyyskaupunkisopimus. Käytännössä yhteydenpito Kuressaaren ja Viron kesken on viime vuosina toteutunut 25.5.1993 perustetun Sastamalan Suomi-Viro -seuran
puitteissa. Yhdistyksen sääntöjen mukainen tarkoitus on vaalia ja edistää Suomen ja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
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Viron kansojen kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä. Ystävyysseurakuntatyön puitteissa on mahdollista tehdä yhteistyötä myös Sastamalan Suomi-Viro -seuran kanssa.

Hämeenkyrön rovastikunnassa kuudella eri seurakunnalla on ystävyysseurakuntasuhde Virossa olevien seurakuntien kanssa, ja tulevina vuosina on mahdollista suunnitella ja erikseen sopia ystävyysseurakuntatoimintaan liittyvistä käytänteistä ja yhteistyöstä.
Kuressaaren ja Pühan seurakuntien kirkkoherra Anti Toplaan on näiden seurakuntien
puolesta alustavasti hyväksynyt liitteen 5 mukaisen sopimuksen ja luvannut viedä sen
allekirjoitettavaksi seurakuntien päättäviin elimiin Virossa. Hän on luvannut huolehtia
myös siitä, että sopimuksesta saadaan allekirjoitettavaksi eestinkielinen käännös.
Esitys pj:

Sastamalan seurakunta päättää solmia ystävyysseurakuntasopimuksen Virossa olevien Kuressaaren ja Pühan seurakuntien kanssa ja valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen seurakunnan puolesta. Sopimus astuu voimaan
vuonna 2021, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet ja allekirjoittaneet.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

52 §
Kasvun Verso 2021
Tampereen hiippakunta jakaa vuodesta 2020 alkaen vuosittain Kasvun Verso -palkinnon toiminnalle, jossa on onnistuttu kehittämään seurakuntalaisten aktiivista toimijuutta. Hiippakunnan antamalla huomionosoituksella seurakuntia halutaan rohkaista
tunnistamaan uusia kasvun versojaan. Kasvun Verso -palkinnon myöntää Tampereen
hiippakuntavaltuusto. Palkinto myönnetään ryhmälle, yhteisölle, hankkeelle tai verkostolle. Oleellista on, että kyseessä on seurakuntalaisten vastuulla tapahtuva kehittämistoiminta. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat esittää Tampereen hiippakunnan
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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seurakuntien kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot sekä johtokunnat ja seurakunnan erilaiset toimintaryhmät. Ehdotukset pyydetään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ehdotukset tehdään liitteenä 6 olevalla lomakkeella. Lomake liitteineen lähetetään Tampereen hiippakunnan tuomiokapituliin 31.3.2021 mennessä
osoitteeseen tampere.tuomiokapituli@evl.fi.
Sastamalan seurakunnan kasvatustyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että vuoden
2021 Kasvun Verso -palkintoa tavoittelee Sastamalan seurakunnasta vapaaehtoisten
voimin pyöritettävä kouluyhteistyö Marttilan koulun kanssa.
Marttilan koulu on Sastamalan keskustassa toimiva alakoulu. Koulussa toimii tällä hetkellä vuosiluokat 2–6, joilla on yhteensä n. 90 oppilasta. Koulun kanssa on tehty kiinteää yhteistyötä kerhotoiminnassa syksystä 2013 lähtien. Kaksi aikuista vapaaehtoista
miestä ovat ohjanneet lapsille kädentaitokerhoa koulun teknisessä tilassa. Kerho toimii
tälläkin hetkellä ja toisena kerhonohjaajana on sama henkilö, joka on toiminut ohjaajana kerhon alusta asti. Kerho kokoaa kerrallaan 4–7 lasta kädentaitojen pariin.
Iltisparkki on toiminut Marttilan koululla syksyllä 2014 alkaen. Iltisparkki kokoontuu
iltapäivällä ja se on kohdistettu erityisesti 3–4-luokkalaisille lapsille. Lapsille, joilla koulupäivä loppuu klo 13 tai 14, iltisparkki tarjoaa aikuisen läsnäoloa lapsen yksinäiseen
arkipäivään. Tämä vapaaehtoisten aikuisten ohjaama toiminta on tuonut helpotusta
monille perheille vuosien ajan.
Esitys pj:

Valitaan kouluyhteistyö Marttilan koulun kanssa Sastamalan seurakunnan ehdokkaaksi
tavoittelemaan Kasvu Verso -palkintoa esimerkkinä seurakuntalaisvastuun onnistuneesta kehittämisestä.
Ehdotuksen perustelut: Kouluyhteistyö Marttilan koulun kanssa on vahva osoitus siitä,
kuinka vapaaehtoistoiminnan voimin voidaan ylläpitää aktiivista toimintaa, joka paitsi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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tarjoaa lapsille virikkeellistä toimintaa koulupäivän jälkeen sen sijaan, että lapset joutuisivat koulupäivän jälkeen viettämään aikaa yksin kotona, myös tarjoaa perheille helpotusta työn ja perhe-elämän järjestämiseen.
Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

53 §
Suvi Sianojan aloite
Suvi Sianoja on jättänyt Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa
24.2.2021 seuraavansisältöisen aloitteen:
”ALOITE SASTAMALAN SEURAKUNNAN LAPSITYÖN NIMIKKEIDEN PÄIVITTÄMISESTÄ”
Sastamalan seurakunnassa on käytössä nimikkeitä, jotka ovat poistuneet kirkon asiakirjoista jo 20 vuotta sitten. Olisi tärkeää saada nykyaikaistettua termit ja poistaa mahdollisesti negatiivisiakin mielikuvia herättävät nimikkeet.
Esitän, että Sastamalan seurakunnassa luovutaan seuraavien termien käytöstä:
-

lapsityö

-

lapsityöntekijä

-

lapsityön tiimi

ja vaihdetaan ne muotoon:
-

varhaiskasvatus

-

varhaiskasvattaja

-

varhaiskasvatuksen tiimi

Esitän myös, että mahdollisuus seuraavien virkanimikkeiden muuttamiseen selvitetään:
-

johtava lapsityönohjaaja (esim. johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
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lapsi- ja perhetyönohjaaja (esim. varhaiskasvatuksen ohjaaja)
Suvi Sianoja”

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyn aloitteen tiedoksi ja antaa sen jatkovalmisteluun
kasvatustyön työryhmälle.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

54 §
Seppelten lasku kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2021
Kansallinen veteraanipäivä on Suomessa (sotien 1939–1945) sotaveteraanien kunniaksi 27. huhtikuuta vietettävä kansallinen juhlapäivä ja yleinen liputuspäivä. Sitä vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1987 Lahdessa osansa Suomen itsenäisyyden 70vuotisjuhlavuotta. Ehdotus kansallisesta veteraanipäivästä vahvistettiin valtioneuvostossa vuonna 1986. Juhlapäivä ei liity vuoden 1918 vuoden tapahtumiin eikä ole kirkollinen juhlapäivä.
Sastamalassa kaupungin ja seurakunnan edustajat laskevat seppeleet viime sotien
muistomerkeille, kaikki tämänkin vuoden viralliset tilaisuudet perutaan pandemian takia. Sastamalan kaupungin kulttuuritoimi vastaa juhlapäivän ilmoituksista paikallislehtiin.
Veteraanipäivänä 27.4.2021 suoritetaan kunniakäynnit seppeltenlaskuineen seuraavasti:
Tyrvään kirkko

1939–1945

Sammaljoen kirkko

1939–1945

Karkun kirkko

sovinnon risti

Salokunnan kirkko

1939–1945

Keikyän kirkko

1939–1945

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
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Esitys pj:

Kiikan kirkko

1939–1945

Mouhijärven kirkko

1939–1945

Suodenniemen kirkko

1939–1945

Kiikoinen

veteraanikivi

24.3.2021

Veteraanipäivänä 27.4.2021 lasketaan seppele jokaisella Sastamalan kirkolla viime sotien sankarimuistomerkille. Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat kansallisen
veteraanipäivän ja kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskuihin.

Päätös:

Seurakunnan edustajat kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskuihin päätetään
28.4. kokouksen yhteydessä. Veteraanipäivän 27.4.2021 seurakunnan seppeleenlaskijat valittiin seuraavasti:
Tyrvään kirkko

1939–1945

Pirkko Esko

Sammaljoen kirkko

1939–1945

Päivi Kuutti-Uusitalo

Karkun kirkko

sovinnon risti

Terttu Sulanne

Salokunnan kirkko

1939–1945

Tuomas Reku

Keikyän kirkko

1939–1945

Aija-Riitta Lehtimäki

Kiikan kirkko

1939–1945

Hannu Toivonen

Mouhijärven kirkko

1939–1945

Satu Janhunen

Suodenniemen kirkko

1939–1945

Harri Hakala

Kiikoinen

veteraanikivi

Jari Jaakola

Vesa Aurén poistui kokouksesta 55 § käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Suvi Sianoja toimi kokouksen puheenjohtajana seuraavan pykälän ajan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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55 §
Seurakuntapastoreiden virkojen täyttö
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on avannut Sastamalan seurakunnan kahden
seurakuntapastorin virat haettavaksi kirkkoHR:ssä ajalle 15.3.-31.3.2021.
Huhtikuussa 2021 edessä ovat virkojen täyttöön liittyvät järjestelyt: valitaan virkoihin
kelpoisista hakijoista parhaat haastateltaviksi, järjestetään haastattelut, laaditaan
haastattelumuistio ja hakijoiden ansiovertailu sekä kirkkoneuvostolle esitys, jonka perusteella kirkkoneuvosto voi 28.4.2021 kokouksessa valita virkoja hakeneista sopivimmat ja pätevimmät, joille pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä.
Molempia virantäyttöjä varten on tarpeen valita seurakunnan papin johtama työryhmä, joka vastaa seurakunnassa virkojen täyttöön liittyvistä valmistelevista toimista
kirkkoneuvostoa varten.
Esitys tj:

Valitaan seurakuntapastorin (viestintä ja tiedotus 60%, papin työ 40%) viran täyttöä
varten työryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra Vesa Aurén, seurakunnan ma. tiedottaja,
kirkkoneuvoston varajäsen Jaakko Pirttikoski, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Suvi Sianoja ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Esko. Työryhmän kokoonkutsujana ja täyttöprosessista seurakunnassa vastaavana toimii kirkkoherra Vesa Aurén.
Valitaan seurakuntapastorin (Etelä-Tyrvää) viran täyttöä varten työryhmä, johon kuuluvat kappalainen Jouni Pihlajamaa, Etelä-Tyrvään piirineuvoston edustajana sen puheenjohtaja Heikki Kuutti Uusitalo, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Sianoja ja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Esko. Työryhmän kokoonkutsujana ja täyttöprosessista seurakunnassa vastaavana toimii kappalainen Jouni Pihlajamaa.
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Päätös:

24.3.2021

Kirkkoneuvosto päätti lisätä seurakuntapastorin (viestintä ja tiedotus 60%, papin työ
40%) viran täyttöä varten työryhmään lisäksi Tarja Kopalaisen. Muutoin hyväksyttiin
esityksen mukaisesti.

56 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset; numero 17/2021.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran viranhaltijapäätöksen.

57 §
Talousjohtajan viranhaltijapäätökset
Talousjohtajan viranhaltijapäätökset numerot 7/2021–8/2021.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan viranhaltijapäätökset.

58 §
Muut asiat
Irmeli Kulonpään aloite rippikouluista ja kilpailutuksista (liite 8).

59 §
Tiedotusasiat
Talousarvion toteuma 31.1.2021 ja verotulokertymä 28.2.2021 (liite 7)
Musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmän muistio 15.2.2021
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kiinteistötyöryhmän muistio 19.2.2021
Viestintätyöryhmän muistio 25.2.2021
Mouhijärven kappelineuvoston pöytäkirja 3.3.2021

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
-

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 6/2021 23.2.2021
o Ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain muutoksesta

-

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 7/2021 11.3.2021
o Esitykset Pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2021

-

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 8/2021 15.3.2021
o Sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 alkaen

-

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 9/2021 16.3.2021
o Väliaikainen määräys sähköisten kokousten järjestelyistä

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
-

60 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen.

61 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:20.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta,
koska

päätös

koskee

vain

valmistelua

tai

täytäntöönpanoa.

Julkisista

hankinnoista

ja

käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 40 §, 41 §, 42 §, 43 §, 44 §, 47 §, 48 §, 53 §, 58 §, 59 §, 60 §, 61 §

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:
45 §, 46 §, 49 §, 50 §, 51 §, 52 §, 54 §, 55 §, 56 §, 57 §

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on
jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai
sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä

2

Sastamalan seurakunta
Kirkkoneuvosto

24.3.2021 40-61 §

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta;
4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti);
5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
- 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
- 150.000 € (rakennusurakat);
- 400 000 € (hankintalain liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
- 300.000 € (hankintalain liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
- 500.000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pöytäkirjan pykälät: 45 §, 46 §, 49 §, 50 §, 51 §, 52 §, 54 §, 55 §, 56 §, 57 §
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Sastamalan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Aittalahdenkatu 12
Postiosoite: 38200 SASTAMALA
Sähköposti: kirkkoherranvirasto.sastamala@evl.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
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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.

3 HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen
voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132-135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan
hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Sastamalan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Aittalahdenkatu 12
Postiosoite: 38200 SASTAMALA
Sähköposti: kirkkoherranvirasto.sastamala@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät:

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
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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.

4 VALITUSOSOITUS
4 a Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Sähköposti: hameenlinna@hao.oikeus.fi
Valituksen

voi

tehdä

myös

hallinto-

ja

erityistuomioistuinten

asiointipalvelussa

osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, Tampere, 7. krs.
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Postiosoite: Näsilinnankatu 26, 33200 TAMPERE
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

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

4 b 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.
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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.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen

voi

tehdä

myös

hallinto-

ja

erityistuomioistuinten

asiointipalvelussa

osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

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

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava.

Yhteystietojen

muutoksesta

on

valituksen

vireillä

ollessa

ilmoitettava

viipymättä

valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

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

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

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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