PÄÄTÖSLUETTELO
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston tiistaina 5.2.2019 pidetyn kokouksen asialista on
nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä
6. – 20.2.2019 ma-pe klo 9-14 kirkkoherranvirastossa.
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Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston päätökset
Kirkkoneuvoston nimeäminen vuosiksi 2019 – 2020
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston valitseminen vuosiksi 2019 - 2020
Kirkkoneuvoston edustus kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina 2019 - 2020
Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Hämeenkosken kappelineuvoston
kokouksiin vuosiksi 2019 - 2020
Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Kuhmoisten – Padasjoen kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi 2019 - 2020
Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Kärkölän kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi 2019 - 2020
Tuki- ja työryhmien sekä toimikuntien valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
Seurakuntapastorin viran täyttäminen
Valokuvaaminen Hollolan seurakunnan konfirmaatiomessuissa
Kirkkoherranvaalien vaalipaneelit sekä ehdokkaiden näkyvyys ennen vaaleja
Kirkollisverotulojen kehitys vuonna 2018
Perinnönjakokirjan hyväksyminen
Muutoksia vuoden 2019 talousarvioon
Edustajan nimeäminen kiinteistö Oy Liikejalavan, As Oy Syppiksen sekä As
Oy Lahden Villa Paavolan yhtiökokouksiin vuosiksi 2019 ja 2020
Edustajien nimeäminen Hollolan Pappilan kylän yhteisten alueiden osakasten
kokouksiin vuosiksi 2019 ja 2020
Edustajien nimeäminen maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa vuosiksi
2019 ja 2020
Edustajien nimeäminen tiekuntien osakasten kokouksiin Hollolassa vuosiksi
2019 ja 2020
Kiinteistöyhtiö Levon krematorion yhtiökokouksen edustajan valinta
Virkavapaa-anomus
Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien liittyminen Lahden IT-alueeseen
1.5.2019 lukien
Muut asiat
Aloiteasiat
Ilmoitusasiat
Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen

Hollolassa 5.2.2019
Leevi Ruonakoski
vs. kirkkoherra

PÖYTÄKIRJA 2/2019
Kirkkoneuvosto 5.2.2019

KIRKKONEUVOSTO
Aika

Tiistai 5.2.2019 klo 18.00 – 21.45

Paikka

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Puheenjohtaja

Ruonakoski Leevi, vs. kirkkoherra

Jäsenet

Aakala Seija
Hurtig Johanna
Hämäläinen Kalevi
Iivari Eila
Kaalikoski Sirpa
Koskelo Aimo
Louekoski-Huttunen Toini
Mantere Heikki
Ojala Risto

Varajäsenet

Carlson Vesa-Pekka
Mäkinen Kaarina
Talasvirta Timo

Muut läsnäolijat

Airola Matti, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Mertsalmi Ilkka, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kokko Keijo, kiinteistöpäällikkö
Hukkanen Paula, talouspäällikkö
Pelkonen Ari, Kuhmoisten – Padasjoen kappalainen
Rajala Riitta, johdon sihteeri, sihteeri

Poissa

Kotiaho Pekka, varapj.
Savola Silja
Sinivaara Lea
Alander Satu, vs. johtava kappalainen
Piispanen Matti, Hämeenkosken vs. kappalainen
Takatalo Katja-Margit, Kärkölän kappalainen

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 22 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

§ 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 24 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Tehtäviin valittiin Aakala Seija ja Hämäläinen Kalevi.

§ 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi siten, että pykäläksi 45 lisätään
”Virkavapaa-anomus” ja pykäläksi 46 ”Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien liittyminen Lahden IT-alueeseen 1.5.2019 lukien”. Siitä eteenpäin pykälien järjestysnumeroita kasvatettiin kahdella.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 26 Kirkkovaltuuston päätökset
Kirkkovaltuusto teki kokouksessaan 22.1.2019 seuraavat päätökset:
§ 5 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
§ 6 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 –
2020
§ 7 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 –
2020
§ 8 Kirkkoneuvoston yhdentoista jäsenen valitseminen vuosiksi 2019 –
2020
§ 9 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen
valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
§ 10 Kirkkoneuvoston yhdentoista jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
§ 11 Hämeenkosken kappelineuvoston jäsenten valitseminen vuosiksi
2019 – 2022
§ 12 Kuhmoisten – Padasjoen kappelineuvoston jäsenten valitseminen
vuosiksi 2019 – 2022
§ 13Kärkölän kappelineuvoston jäsenten valitseminen vuosiksi 2019 –
2022
§ 14 Seurakunnan jakaminen äänestysalueisiin kirkkoherran vaaleissa
§ 15 Vaalilautakunnan valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen
§ 16 Kärkölän kappeliseurakunnan perhetyöntekijän viran lakkauttaminen
Kirkkovaltuuston tarkastetut pöytäkirjat on lähetetty sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille tiedoksi ja julkaistu verkkosivuilla. Alkuperäiset
ovat kokouksessa saatavilla.
Esitys:

Kirkkovaltuuston päätös todetaan lain mukaiseksi ja täytäntöön pantavaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuuston päätökset todettiin lain mukaisiksi ja täytäntöön pantaviksi.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.
Esittelijä:
Vs. kirkkoherra Leevi Ruonakoski
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6238
Sähköposti: leevi.ruonakoski@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 27 Kirkkoneuvoston nimeäminen vuosiksi 2019 – 2020
Kirkkovaltuuston on kokouksessaan 22.1.2019 valinnut kirkkoneuvoston
vuosiksi 2019 - 2020.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra (KL 10:2) ja kirkkoherran
ollessa pois viranhoidosta puheenjohtajana toimii vs. kirkkoherra (KJ
6:13). Johdon sihteeri toimii kirkkoneuvoston sihteerinä. Esittelijöinä
oman vastuualueensa osalta ja läsnäolo- ja puhevaltaisina ovat talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalla
ja varapuheenjohtajalla sekä Hämeenkosken, Kuhmoisten-Padasjoen ja
Kärkölän kappeliseurakuntien kappalaisilla on läsnäolo- ja puheoikeus
kirkkoneuvoston kokouksissa (KJ 9:3,1, kohta 1).
Kirkkoneuvosto ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet ovat seuraavat:
jäsen
kirkkoherra, pj,
Kotiaho Pekka, vpj
Aakala Seija
Hurtig Johanna
Hämäläinen Kalevi
Iivari Eila
Kaalikoski Sirpa
Koskelo Aimo
Louekoski-Huttunen Toini
Mantere Heikki
Ojala Risto
Savola Silja
Sinivaara Lea
Esitys:

varajäsen
vs. kirkkoherra
Mäkinen Kaarina
Pyykkö Esa
Korpela Liisa
Tiihonen Sanni-Maria
Tanhuanpää Ritva-Liisa
Naapuri Timo
Ahlgrén-Tervala Kirsi
Suomäki Anne
Lindqvist Kauko
Ihalainen Tapani
Talasvirta Timo
Carlson Vesa-Pekka

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston päätöksen kirkkoneuvoston
luottamushenkilöjäsenten valinnasta sekä lakiin ja johtosääntöihin perustuvat oikeudet olla läsnä ja käyttää puheoikeutta.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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Kirkkoneuvosto totesi kirkkovaltuuston päätöksen kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenten valinnasta sekä lakiin ja johtosääntöihin perustuvat oikeudet olla läsnä ja käyttää puheoikeutta.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.

Esittelijä:
Vs. kirkkoherra Leevi Ruonakoski
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6238
Sähköposti: leevi.ruonakoski@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 28 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston valitseminen vuosiksi 2019 - 2020
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. pykälän mukaan ”Hollolan seurakunnan kirkkoneuvostossa on taloudellinen jaosto, johon kuuluvat puheenjohtajana kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston valitsemat 4-6 muuta jäsentä.
Kirkkoneuvosto valitsee jaoston toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Jaosto valitsee varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessa.”
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 22.1.2019 (§ 7) kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajaksi Pekka Kotiahon.
”Taloudellisen jaoston puheenjohtajana on kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.” (KL 10:3,2)
Kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa jäsenen varajäsenenä toimii
kirkkoneuvostoon valittu henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa on läsnäolo- ja puheoikeus
kirkkoherralla, talouspäälliköllä, kiinteistöpäälliköllä ja Hämeenkosken,
Kuhmoisten – Padasjoen ja Kärkölän kappeliseurakuntien kappalaisilla.
(Kn:n ohjesääntö § 8:2)
Vuosina 2017 - 2018 taloudellisen jaoston jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninä toimivat:
Jäsen
Aaltonen Päivi
Hämäläinen Kalevi
Koskelo Aimo
Lyyri Maija
Mertsalmi Ilkka
Tiilikka Liisa
Esitys:

Varajäsen
Juselius Jarkko
Penttilä Keijo
Ahlgren-Tervala Kirsi
Kivimäki Päivi
Sinivaara Lea
Mäkinen Kaarina

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan 4-6 taloudellisen jaoston jäsentä vuosiksi 2019 - 2020 ja toteaa samalla heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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Kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan taloudellisen jaoston jäseniksi
vuosiksi 2019 – 2020 seuraavat henkilöt ja totesi samalla heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:
Jäsen
Hämäläinen Kalevi
Iivari Eila
Kaalikoski Sirpa
Koskelo Aimo
Louekoski-Huttunen Toini
Sinivaara Lea

Varajäsen
Tiihonen Sanni-Maria
Tanhuanpää Ritva-Liisa
Hurtig Johanna
Ahlgrén-Tervala Kirsi
Suomäki Anne
Carlson Vesa-Pekka

Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja
KL 24:6 mukaisesti.
Esittelijä:
Vs. kirkkoherra Leevi Ruonakoski
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6238
Sähköposti: leevi.ruonakoski@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 29 Kirkkoneuvoston edustus kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina 2019 - 2020
KJ 8:7,1-2 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa.
Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioista päättämistä. Kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei
hän ole valtuutettu.
Vuosina 2017 – 2018 kyseiseen tehtävään oli valittuna Liisa Tiilikka
(Kn:n ptk 1/2017 § 8)
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa kirkkovaltuuston kokouksiin vuosiksi 2019 - 2020 KJ 8:7,1-2 mukaisessa tarkoituksessa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi edustajakseen kirkkovaltuuston kokouksiin vuosiksi 2019 - 2020 Aimo Koskelon.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6
mukaan.
Esittelijä:
Vs. kirkkoherra Leevi Ruonakoski
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6238
Sähköposti: leevi.ruonakoski@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 30 Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Hämeenkosken kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi 2019 - 2020
KJ 12:2,2 määrää, että ”seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston
(…) keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla
kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei
päätöksen tekoon”.
Kirkkoneuvoston jäsen Kalevi Hämäläisellä oli oikeus vuosina 2017 –
2018 osallistua Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston
kokouksiin KJ 12:2,2 mukaisesti. (Kn:n ptk 1/2017 § 9)
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan henkilön, jolla on oikeus vuosina 2019 - 2020 osallistua Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin KJ 12:2,2 mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi edustajakseen Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi 2019 – 2020 Kalevi Hämäläisen.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6
mukaan.
Esittelijä:
Vs. kirkkoherra Leevi Ruonakoski
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6238
Sähköposti: leevi.ruonakoski@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 31 Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Kuhmoisten – Padasjoen kappelineuvoston
kokouksiin vuosiksi 2019 - 2020
KJ 12:2,2 määrää, että ”seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston
(…) keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla
kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei
päätöksen tekoon”.
Kirkkoneuvoston jäsen Ilkka Mertsalmella oli oikeus vuosina 2017 –
2018 osallistua Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin KJ 12:2,2 mukaisesti. (Kn:n ptk 1/2017 § 10)
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan henkilön, jolla on oikeus vuosina 2019 - 2020 osallistua Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin KJ 12:2,2 mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi edustajakseen Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi 2019 – 2020 Lea
Sinivaaran.

Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6
mukaan.
Esittelijä:
Vs. kirkkoherra Leevi Ruonakoski
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6238
Sähköposti: leevi.ruonakoski@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 32 Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Kärkölän kappelineuvoston kokouksiin
vuosiksi 2019 - 2020
KJ 12:2,2 määrää, että ”seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston
(…) keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla
kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei
päätöksen tekoon”.
Kirkkoneuvoston jäsen Päivi Aaltosella oli oikeus vuosina 2017 – 2018
osallistua Kärkölän kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin
KJ 12:2,2 mukaisesti. (Kn:n ptk 1/2017 § 11)
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan henkilön, jolla on oikeus vuosina 2019 – 2020 osallistua Kärkölän kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin KJ 12:2,2 mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi edustajakseen Kärkölän kappeliseurakunnan
kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi 2019 – 2020 Sirpa Kaalikosken.

Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6
mukaan.
Esittelijä:
Vs. kirkkoherra Leevi Ruonakoski
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6238
Sähköposti: leevi.ruonakoski@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 33 Tuki- ja työryhmien sekä toimikuntien valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
Kirkkoneuvosto voi asettaa seurakunnallista toimintaa varten toiminnallisia toimintayksiköitä tukemaan toimintaa ja toimimaan työntekijöiden
kanssa.
Kappelin ohjesäännön mukaan kappelineuvosto valitsee toimintaryhmät
kappelin alueelle. Tästä yleisperiaatteesta poiketen lapsi- ja perhetyössä on ollut koko seurakuntaa koskeva ryhmä, jonka toiminta koskee
koko seurakuntaa.
Tuki- ja työryhmät on valittu siten, että työntekijät ovat työaloittain tehneet ehdotuksia toimintaan osallistuvista sopiviksi katsomistaan henkilöistä ja kirkkovaltuuston valtuustoryhmät tekevät ehdotuksia omasta
puolestaan. Kirkkoherra on laatinut näiden esitysten pohjalta esityksen
kirkkoneuvostolle, joka päättää tuki- ja työryhmien nimittämisestä.
Seurakunnan viranhaltijat ovat käyneet keskustelua tukiryhmien merkityksestä ja tarkoituksesta. Seurakunnan toimintaa osallistuu paljon ihmisiä, jotka antavat omaa aikaansa ja osaamistaan seurakunnan ja
työntekijöiden käyttöön. Näitä varten on eri työaloille nimetty tukiryhmiä.
Tukiryhmät ovat keskenään hyvin erilaisia. Toiset toimivat aktiivisesti,
pitävät kokouksia sekä suunnittelevat ja toteuttavat seurakunnan toimintaa. Osa tukiryhmistä on ollut käytännössä toiminnassa vain paperilla.
Työalajohtajien kanssa käydyssä keskustelussa tuli ilmi, että seurakuntatyössä on entistä enemmän siirrytty projektiryhmiin. Tiettyä tilaisuutta
tai tapahtumaa varten työntekijät kysyvät ihmisiä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sitä.
Vuosiksi 2017-2018 kirkkoneuvosto on nimennyt seuraavat tukiryhmät:
Varhaiskasvatuksen tukiryhmä, Nuorisotyön tukiryhmä, Lähetys- ja aikuistyön tukiryhmä, Missiokauppatyöryhmä, Diakonian tukiryhmä, Kaiken kansan kammarin tukiryhmä, Ystävyysseurakuntatyöryhmä ja Vesikansatyöryhmä.
Missiokauppatyöryhmä ja Kaiken kansan kammarin tukiryhmä yhdistyivät vuonna 2017, kun Missiokauppa ja Kaiken kansan kammari yhdistyivät Missiokammariksi. Lähetyssihteeri Maaria Lumiaho totesi vs. kirkkoherralle Missiokammarin tukiryhmän päättäneen toimintansa vuonna
2018, koska työryhmä kuuluu diakonian tukiryhmän alle. Tukiryhmän
lopettamisesta oli tuolloin keskustelu johtavan kappalaisen kanssa. Tukiryhmään kuuluvat ovat jatkaneet aktiiveina Missiokammarissa, vaikka
tukiryhmä ei ole enää kokoontunut.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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Aikuistyön pappi Marjo Kortelainen on esittänyt toiveen, että lähetys- ja
aikuistyön tukiryhmän erotetaan ja jatkossa olisi lähetystyön ja aikuistyön tukiryhmät erikseen.
Nuorisotyön tukiryhmä ei ole kokoontunut vuonna 2018 kertaakaan. Jo
sitä ennen kokouksia on jouduttu perumaan, kun tukiryhmän jäsenet eivät ole tulleet kokouksiin. Vesikansatyöryhmästä tuli tieto, että yksikään
ryhmän jäsen ei ollut halukas jatkamaan tulevalle kaudelle. Ryhmä oli
kysellyt kokoontumisten mielekkyyttä.
Lähiesimiesten keskuudesta on noussut toive, että niitä tukiryhmiä, jotka eivät ole toimineet ei perustettaisi.
Asialla on merkitystä lapsivaikutusten takia, sillä osa tukiryhmistä liittyy
lapsiin.
Seuraavassa tukiryhmät, joiden on toivottu jatkavan myös kaudelle sekä vs. kirkkoherran tietoon tulleet ehdokkaan kyseisiin tukiryhmiin.
LÄHETYSTYÖN TUKIRYHMÄ
Eila Iivari
Kaisa Keskiaho
Tuomo Keskiaho
Maija Lyyri
AIKUISTYÖN TUKIRYHMÄ
(vs. kirkkoherra tuo pöydältä ehdotuksia jäsenistä, jotka Marjo Kortelainen hänelle ilmoittaa)
DIAKONIATYÖN TUKIRYHMÄ
Kari Sulonen
Helena Palminen
Liisa Tiilikka
Seija Aakala
Anne Suomäki
Kauko Lindqvist
Terhi Katila
Ritva-Liisa Tanhuanpää
YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖRYHMÄ
Eija Alaranta
Kauko Lindqvist
Anna-Maija Piirainen
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee tukiryhmien tehtävistä ja merkityksestä.
Kirkkoneuvosto nimeää tukiryhmät ja niihin henkilöt vuosiksi 2019-2020.

Päätös:

Kirkkoneuvosto keskusteli tukiryhmien tehtävistä ja merkityksestä. Kirkkoneuvosto nimesi seuraavat tukiryhmät ja niihin henkilöt vuosiksi
2019-2020:
LÄHETYSTYÖN TUKIRYHMÄ
Kalevi Hämäläinen
Eila Iivari
Kaisa Keskiaho
Tuomo Keskiaho
Maija Lyyri
Päivi Torni
DIAKONIATYÖN TUKIRYHMÄ
Kari Sulonen
Helena Palminen
Liisa Tiilikka
Seija Aakala
Anne Suomäki
Kauko Lindqvist
Terhi Katila
Kaisu Serkelä
Ritva-Liisa Tanhuanpää
YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖRYHMÄ
Seija Aakala
Eija Alaranta
Kauko Lindqvist
Anna-Maija Piirainen
Kristiina Vanhala-Selin
Jorma Wessman
Kirkkoneuvosto päätti, että pyydetään näiltä työryhmiltä sekä aikuistyön,
varhaiskasvatuksen, nuorisotyön ja Vesikansantyöryhmään kuuluvilta
viranhaltijoilta selvityksen, millainen tarve on työryhmille kullakin työalalla.

Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL24:6
mukaan.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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Esittelijä:
Vs. kirkkoherra Leevi Ruonakoski
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6238
Sähköposti: leevi.ruonakoski@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 34 Seurakuntapastorin viran täyttäminen
(henkilöstöasia: Virkaan valittiin Ville Särkkä ja varalle Riikka Hietanen)

§ 35 Valokuvaaminen Hollolan seurakunnan konfirmaatiomessuissa
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto on kieltänyt valokuvaamisen konfirmaatiojumalanpalveluksissa. Kieltoa on perusteltu konfirmaatiomessun rauhoittamisella. Konfirmaatiomessuissa on todettu kuvaamisen
olevan kiellettyä ja sitä on perusteltu kirkkoneuvoston tekemällä päätöksellä.
Vs. kirkkoherra yritti löytää kirkkoneuvoston asiasta tekemän päätöksen, mutta sitä ei helposti löytynyt. Pitkään neuvoston sihteerinä ollut
tiedottaja Juhana Säde ei muistanut, milloin päätös olisi tehty, samoin
kirkkoherra Antti Lahtinenkaan ei ollut tietoinen päätöksenteon ajankohdasta.
Toivetta käytännön uudelleen arviointiin on tullut niin seurakunnan työntekijöiltä, kuin myös seurakuntalaisilta.
Asiaa arvioidessa on otettava huomioon ainakin seuraavat näkökulmat.
1. Päätöksen teon aikaan (kirkkoherra Erkki Lehtosen aikana?) päätös
on koskenut ainoastaan Hollolan kirkkoa. Nykyään konfirmaatiomessuja järjestetään myös viidessä muussa kirkossa. Ne ovat esimerkiksi valoisuuden puolesta kuvaamisen kannalta hyvin erilaisia kuin
vanha kivikirkko.
2. Kamerat ovat parantuneet vuosikymmenten saatossa. Nykyään kamerat ovat mukana joka paikassa ja ihmiset haluavat ikuistaa elämän suuria juhlia kuvin.
3. Konfirmaatiomessuun osallistuminen on uskonnon harjoittamista ja
se kuuluu ihmisen yksityisyyden piiriin.
4. Hollolan seurakunnassa on lähetetty säännöllisesti videokuvaa jumalanpalveluksista Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnasta. Siinä
on otettu huomioon kohdan 3 näkökohdat.
Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja toteaa, että konfirmaatiomessussa voi kuvata omalta paikaltaan muita häiritsemättä. Kuvaamisessa ja

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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kuvien käyttämisessä tulee ottaa huomioon jumalanpalveluksen luonne
uskonnon harjoittamisena ja ihmisen yksityisyyteen kuuluvana asiana.

Päätös:

Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että konfirmaatiomessussa
voi kuvata omalta paikaltaan muita häiritsemättä. Kuvaamisessa ja kuvien käyttämisessä tulee ottaa huomioon jumalanpalveluksen luonne
uskonnon harjoittamisena ja ihmisen yksityisyyteen kuuluvana asiana
Tästä päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen (KL 24:3)
Esittelijä:
Vs. kirkkoherra Leevi Ruonakoski
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6238
Sähköposti: leevi.ruonakoski@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 36 Kirkkoherranvaalien vaalipaneelit sekä ehdokkaiden näkyvyys ennen vaaleja
Vaalilautakunta huolehtii vaalien järjestämisestä. Kuitenkin kirkkoneuvosto vastaa kirkkoherranvaalien tiedottamisesta kuulutuksia ja ilmoituskorttia lukuun ottamatta.
Kirkkohallituksen laatiman ohjeistuksen mukaan kirkkoneuvosto voi
asettaa työryhmän valmistelemaan kirkkoherranvaalien vaaliviestinnän
käytännön toimenpiteitä.
Vaaliviestinnän kaksi tärkeää näkökulmaa ovat, että seurakuntalaiset
saavat tietoa tulevista vaaleista sekä vaaleissa ehdolla olevista.
Tilaisuuksia ja asioita, joita olisi hyvä miettiä, ovat ainakin seuraavat:
Vaalinäytteen jälkeinen tilaisuus
Tuomiokapituli on määrännyt vaalinäytteiden antamisen ajankohdat
(10.3., 17.3. ja 24.3.). Luontevaa olisi, että jumalanpalveluksen jälkeen
järjestetään tilaisuus, jossa seurakuntalaiset pääsevät tutustumaan ehdokkaaseen.
Vaalipaneelit
On hyvä järjestää keskustelutilaisuus, jossa on paikalla kaikki ehdokkaat. Vs. kirkkoherra Leevi Ruonakoski on kysynyt kaikilta ehdokkailta
heidän aikatauluista viimeisen vaalinäytteen ja ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän väliseltä ajankohdalta. Saamien vastausten perusteella
paneelien mahdollisiksi ajankohdaksi todettiin torstai 28.3. ja perjantai
29.3. Paneeleista on keskusteltu vaalipalaverissa 23.1.2019, jossa oli
paikalla kaikki kappeleiden kappalaiset. Kokouksessa sovimme, että
torstaina 28.3. vaalipaneeli järjestetään Kuhmoisten seurakuntakodilla ja
perjantaina 29.3. Sovituksenkirkolla.
Mahdollisuus ehdokkaiden omien esitteiden näkyvillä oloon seurakunnan tiloissa
Kirkkoherranvaalien yhteydessä joissakin seurakunnissa ehdokkailla on
ollut mahdollisuus painattaa omalla kustannuksellaan esitteitä ja niitä on
voinut pitää esillä seurakunnan tiloissa, seurakunnan määrittelemässä
paikassa.
Annetaanko tällaiseen mahdollisuutta?
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____

PÖYTÄKIRJA 2/2019
Kirkkoneuvosto 5.2.2019

Sivu 20 (44)

Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee vaaliviestinnästä ja tilaisuuksista, joissa
ehdokkaat ovat paikalla. Kirkkoneuvosto päättää, että asettaako se erillisen työryhmän valmistelemaan asioita ja tilaisuuksia vai valtuuttaako
se viranhaltijat tekemään työtä annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto keskusteli vaaliviestinnästä ja tilaisuuksista, joissa ehdokkaat ovat paikalla. Kirkkoneuvosto päätti asettaa erillisen työryhmän
valmistelemaan asioita ja tilaisuuksia.
Työryhmään valittiin kirkkoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja jäsen Johanna Hurtig sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja jäsen
Sanni-Maria Tiihonen.

Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.
Esittelijä:
Vs. kirkkoherra Leevi Ruonakoski
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6238
Sähköposti: leevi.ruonakoski@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 37 Kirkollisverotulojen kehitys vuonna 2018
Vuoden 2018 talousarviossa kirkollisverotuloiksi oli arvioitu
6 311
884 euroa. Syksyllä 2018 verotulokehitys näytti suotuisalta ja silloin
tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan kirkollisverotuloja arvioitiin saatavan 6 500 000. Kirkollisverotilitysten jako-osuus aleni alkuvuoden arviosta 0,04 %-yksikköä, jonka vuoksi Hollolan seurakunnan marras- ja
joulukuun verotilitykset jäivät ennakoitua pienemmiksi.
Vuonna 2018 kirkollisverotuloja kertyi 6 207 654 euroa eli 282 515 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna 2017. Prosentuaalisesti vähennys oli 4,35 % verrattuna edelliseen vuoteen. Talousarvion verotuloarviosta jäätiin 104 230 euroa eli 1,65 %.
Tampereen hiippakunnan alueen 34 seurakunnasta 31 seurakunnan
verotulot laskivat vuoden 2017 tasosta. Ainoastaan kolmessa seurakunnassa verotulot nousivat. Verotulojen muutoksen vaihteluväli on
Tampereen hiippakunnan alueen seurakunnissa -10,3% ja 3,2 % välillä.
Hollolan seurakunnan verotulojen muutos asettuu hiippakunnan alueella keskikastiin.
Koko maassa verotulot laskivat 1,8 % edellisvuodesta. Kokonaissumman alenemisesta huolimatta verotuotto kasvoi 39 seurakuntataloudella. Näistä 11 korotti kirkollisveroprosenttia. 239 seurakuntataloudella verotuotto aleni. Yli viiden prosentin alenema oli 91 seurakuntataloudella.
Seurakuntatalouksia oli 278
Verotulojen vuoden 2018 kehitykseen on vaikuttanut muun muassa
seurakunnan jäsenmäärän aleneminen. Hollolan seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viime vuosina 1-2,5 % vuosivauhtia eli noin 300-700
jäsenellä vuodessa. Vuoden 2017-2018 aikana seurakunnan jäsenmäärä väheni 587 henkilöllä eli jäsenmäärä laski 2,3%. Seurakunnassa oli
31.12.2018 jäseniä 24 824.
Vuoden 2019 kirkollisverotuloiksi on arvioitu 6 500 000 euroa. Vuoden
kuluessa on tarkasteltava sitä, onko arvio liian optimistinen ja tuleeko sitä laskea.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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TOT 2018
TOT2015
TOT 2016
TOT 2017
TA 2018
TA 2019
6 311 884
6 500 000
kirkollisvero
4 893 401
4 773 582
6 490 169
6 207 654
yhteisöverotulo-osuus
413 409
60 560 2 227
valtionrahoitus
469 236
662 907
655 031
655 031
646 000
verotulot yhteensä
5 306 810
5 303 377
7 150 848
6 862 685
6 966 915
7 146 000

Esitys:

Neuvosto merkitsee verotulokehityksen tiedoksi.

Päätös:

Neuvosto merkitsi verotulokehityksen tiedoksi.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5.
pykälän perusteella.
Esittelijä:
Talouspäällikkö Paula Hukkanen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6250
Sähköposti: paula.hukkanen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 38 Perinnönjakokirjan hyväksyminen
Tauno Pelkonen on tehnyt testamentin 27.4.2013, jossa Pelkonen määrää osan omaisuuttaan Hollolan seurakunnalle. Testamentissa lausutaan: ”..Kaikki muu jäljelle jäänyt omaisuuteni olkoonpa se kiinteää tai irtainta omaisuutta – minkä nimistä tai laatuista tahansa menevät täydellä
omistus- ja hallintaoikeudella Hollolan seurakunnalle. Määrään lisäksi
niin, että Hollolan seurakunnan nyt minulta saamillaan varoista on maksettava Hollolan hautausmaalla sijaitsevan perhehautamme ainaishoito
sekä hoidettava haudallemme joulun ajan kynttilät….”
Tauno Pelkonen on kuollut 25.3.2017 ja Hollolan seurakunnalle on tullut
20.10.2017 kutsu perunkirjoitustilaisuuteen. Pesän selvittäjänä on toiminut Asianajotoimisto Katri Mäntylä. Pesässä on ollut sekä rahaa että
kiinteää omaisuutta, josta kiinteä omaisuus on vuoden 2018 aikana
myyty. Hollolan seurakunta on vastaanottanut perinnönjakokirjan
14.1.2019, johon pyydetään hyväksyntää. Perinnönjakokirja on nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Pelkosen testamentin ehto perhehaudan ainaishoidosta on ongelmallinen, koska ainaishoitosopimusten tekemisestä on seurakunnissa luovuttu jo 1970- luvulla ja vuoden 1993 kirkkolain mukaan ainaishoitosopimuksia ei voi enää tehdä. Hollolan seurakunnassa tehtävät uudet
haudanhoitosopimukset ovat pisimmillään 10 vuotta.
Esitys:

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää ottaako se
vastaan Tauno Pelkosen (k. 25.3.2017) testamentin 27.4.2013 ja hyväksyykö se perinnönjakokirjan 14.1.2019.

Päätös:

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti ottaa vastaan Tauno Pelkosen (k.25.3.2017) testamentin 27.4.2013 ja hyväksyä perinnönjakokirjan 14.1.2019 seuraavilla ehdoilla:
- Tauno Pelkosen testamentissa käyttämä termi haudan ainaishoidosta tulkitaan tarkoittamaan 25 vuoden haudanhoitosopimusta, joka on
Tauno Pelkosen haudan hallinta-ajan kesto. Sama aikamääre koskee joulukynttilän viemistä haudalle. Pesänosakkailta pyydetään allekirjoitettu suostumus ja sitoumus siitä, että he hyväksyvät kukin
osaltaan Hollolan seurakunnan tulkinnan haudanhoitosopimuksen
kestosta.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti.

Esittelijä:
Talouspäällikkö Paula Hukkanen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6250
Sähköposti: paula.hukkanen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 39 Muutoksia vuoden 2019 talousarvioon
Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri
vuosien kesken. Kirkkovaltuusto hyväksyy investoinnin hankintamenoa
koskevan kokonaiskustannusarvion, vaikka investoinnin hankintamenon
arvioidaan jakaantuvan kahdelle tai useammalle vuodelle. Investoinnin
hankintamenoksi varataan määräraha arvioidun rahankäytön mukaisena. Talousarvion investointiosassa esitetään edellisenä tai edellisinä
vuosina hankkeeseen käytetty rahamäärä, kuluvan talousarviovuoden
määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu määrärahan tarve.
Jos hankkeen tai hankkeen osan toteuttaminen viivästyy talousarviossa
arvioidusta aikataulusta, investoinnin rahoitustarve jaksotetaan uudelleen suunnitelmavuosille.
Vuoden 2018 investointiosassa varattuja tiettyjä Kuhmoisten rakennusten korjaus- ja muutostöitä ei toteutettu vuoden 2018 aikana. Koska toteutuksen aikataulu oli vielä epävarma talousarviota 2019 tehtäessä, ei
kiinteistöpäällikkö esittänyt niitä suoraan 2019 talousarvioon. Toteutus
hankkeiden osalta siirtyi vuodelle 2019, jolloin on syytä tehdä talousarviomuutos investointiosaan ko. hankkeiden osalta.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle muutoksena vuoden
2019 talousarvioon seuraavaa:
Lisätä investointiosaan Kuhmoisten rakennusten korjaus- ja muutostöihin varattavat määrärahat seuraavasti:
Papinsaaren siunauskappelin saneeraus, korjaussuunnittelu: Kp
1015040001, Tilaus 2004389
- varattu vuodelle 2018 35.000 €. Käytetty vuonna 2018 5888,25 €.
Siirto vuodelle 2019: 29.111,75 €
Kuhmoisten srkk, viraston tilojen rakentaminen: Kp 1015060008,
Tilaus 2004203
- Varattu vuodelle 2018 25.000 €, ei kirjattuja kuluja vuodelle 2018.
Siirto vuodelle 2019 25.000 €
Kirkkotarha, kanttorilan peruskorjaus: Kp 1015070008, Tilaus
2004390
- Tonttivesijohdon uusimiseen on varattu vuodelle 2018 5.000 €. Talon putkistojen uusimiseen on varattu vuodelle 2019 30.000 €. Tonttijohdon uusiminen suoritetaan putkistojen uusimisen yhteydessä.
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Siirto vuodelle 2019: 5.000 €, jonka jälkeen putkistojen uusimiseen
on varattu yhteensä 35.000 € vuodelle 2019
Investointiosan loppusumma ennen talousarviomuutosta 686 740 €.
Investointiosan loppusumma talousarviomuutoksen jälkeen 745 851,75
€. Investointiosaan lisätyt määrärahat yhteensä 59 111,75 €.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle muutoksena vuoden
2019 talousarvioon seuraavaa:
Lisätä investointiosaan Kuhmoisten rakennusten korjaus- ja muutostöihin varattavat määrärahat seuraavasti:
Papinsaaren siunauskappelin saneeraus, korjaussuunnittelu: Kp
1015040001, Tilaus 2004389
- varattu vuodelle 2018 35.000 €. Käytetty vuonna 2018 5888,25 €.
Siirto vuodelle 2019: 29.111,75 €
Kuhmoisten srkk, viraston tilojen rakentaminen: Kp 1015060008,
Tilaus 2004203
- Varattu vuodelle 2018 25.000 €, ei kirjattuja kuluja vuodelle 2018.
Siirto vuodelle 2019 25.000 €
Kirkkotarha, kanttorilan peruskorjaus: Kp 1015070008, Tilaus
2004390
- Tonttivesijohdon uusimiseen on varattu vuodelle 2018 5.000 €. Talon putkistojen uusimiseen on varattu vuodelle 2019 30.000 €. Tonttijohdon uusiminen suoritetaan putkistojen uusimisen yhteydessä.
Siirto vuodelle 2019: 5.000 €, jonka jälkeen putkistojen uusimiseen
on varattu yhteensä 35.000 € vuodelle 2019
Investointiosan loppusumma ennen talousarviomuutosta 686 740 €.
Investointiosan loppusumma talousarviomuutoksen jälkeen 745 851,75
€. Investointiosaan lisätyt määrärahat yhteensä 59 111,75 €.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5.
pykälän perusteella.
Esittelijä:
Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 040 591 2431
Sähköposti: keijo.kokko@evl.fi
Talouspäällikkö Paula Hukkanen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
puh. 044 524 6250
Sähköpostiosoite: paula.hukkanen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 40 Edustajan nimeäminen kiinteistö Oy Liikejalavan, As Oy Syppiksen sekä As Oy Lahden Villa Paavolan yhtiökokouksiin vuosiksi 2019 ja 2020
Kiinteistö Oy Liikejalava: Hedelmätarhantie 9, Hollola, jossa Hollolan
seurakunta on osakkaana 90 osakkeen osuudella. Osakeyhtiön omistuksessa olevalla tontilla on voimassa oleva asuinkaava kerrostalolle.
Nykyinen rakennus on purettu. Hollolan kunta on sitoutunut ostamaan
seurakunnan osakkeet vuonna 2019.
As Oy Syppis: Osoitteessa Rakentajantie 8 Hollola on seurakunnan
omistuksessa kaksi liikehuoneistoja, joista toisessa toimii seurakunnan
Missiokammari ja toinen on vuokrattu nuorten palvelupiste Mestalle.
As Oy Lahden Villa Paavola: Osoitteessa Saimaankatu 13 B 35, Lahti
sijaitsee seurakunnan omistama asuinhuoneisto 3h+k+s (86,5m2).
Asuinhuoneisto on vuokrattu.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan sekä edustajalle varahenkilön vuosien 2019 ja 2020 aikana pidettäviin kiinteistö Oy Liikejalavan, As Oy Syppiksen sekä As Oy Lahden Villa Paavolan yhtiökokouksiin.
Vuosina 2017 ja 2018 edustajana toimi Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikkö ja varalla Hollolan seurakunnan talouspäällikkö.

Päätös:

Hollolan seurakunnan edustajaksi valittiin kiinteistöpäällikkö ja varalle
Hollolan seurakunnan talouspäällikkö.

Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti.

Esittelijä:
Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 040 591 2431
Sähköposti: keijo.kokko@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 41 Edustajien nimeäminen Hollolan Pappilan kylän yhteisten alueiden osakasten kokouksiin vuosiksi 2019 ja 2020
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan sekä edustajan varahenkilön vuosina 2019 ja 2020 pidettäviin Hollolan kunnan Pappilan kylän yhteisten alueiden ja kalastuskunnan osakasten kokouksiin. Vuosina 2017 ja 2018 edustajana oli kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Pekka Kotiaho ja varalla kirkkovaltuuston jäsen Sirkku Muhli.

Päätös:

Hollola seurakunnan edustajiksi valittiin Pekka Kotiaho ja varajäseneksi
Kalevi Hämäläinen.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti.

Esittelijä:
Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 040 591 2431
Sähköposti: keijo.kokko@evl.fi
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§ 42 Edustajien nimeäminen maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa vuosiksi 2019 ja
2020
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan sekä edustajan varahenkilön vuosina 2019 ja 2020 Hollolan kunnassa pidettäviin maanmittaus- ja tietoimituksiin. Vuosina 2017 ja 2018 edustajana on toiminut
kiinteistöpäällikkö ja varalla kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka
Kotiaho.

Päätös:

Hollolan seurakunnan edustajana toimii kiinteistöpäällikkö ja varalla
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Matti Airola.

Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti.
Esittelijä:
Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 040 591 2431
Sähköposti: keijo.kokko@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____

PÖYTÄKIRJA 2/2019
Kirkkoneuvosto 5.2.2019

Sivu 31 (44)

§ 43 Edustajien nimeäminen tiekuntien osakasten kokouksiin Hollolassa vuosiksi 2019 ja
2020

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan sekä edustajan varahenkilön vuosiksi 2019 ja 2020 Hollolan kunnassa sijaitsevien, sellaisten tiekuntien osakkaiden kokouksiin, joissa seurakunnalle on määrätty
osuuksia. Vuosina 2017 ja 2018 edustajana oli Hollolan seurakunnan
kiinteistöpäällikkö, varalla kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Päätös:

Hollolan seurakunnan edustajaksi valittiin kiinteistöpäällikkö ja varalle
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Matti Airola.

Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti.
Esittelijä:
Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 040 591 2431
Sähköposti: keijo.kokko@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 44 Kiinteistöyhtiö Levon krematorion yhtiökokouksen edustajan valinta
Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksen edustaja
Yhtiöjärjestyksen mukaan Kiinteistöyhtiö Levon krematorion yhtiökokous
on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6)
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet.
Yksi osake tuottaa kaikissa asioissa yhden äänen. Hollolan seurakunnalla on seurakuntaliitosten jälkeen 1588 osaketta (15,88%).
Tilikaudella 2018 Hollolan seurakunnan edustajana yhtiökokouksessa
on toiminut Aimo Koskelo ja varajäsenenä Pekka Kotiaho.

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan ja edustajalle varajäsenen käyttämään Hollolan seurakunnan puhe- ja äänivaltaa Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion yhtiökokouksissa tilikausina 2019 - 2020.

Päätös:

Hollolan seurakunnan edustajaksi valittiin Aimo Koskelo ja varajäseneksi Pekka Kotiaho.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun 3.
ja 6. pykälän perusteella.
Esittelijä:
Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. +358 40 5912431
Sähköposti: keijo.kokko@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 46 Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien liittyminen Lahden IT-alueeseen 1.5.2019 lukien
Seurakuntien sopimuspohjaisten IT-yhteistyöalueiden tarkoituksena on
luoda edellytykset keskitettyjen tietoteknisten palveluiden hoitamiselle
siten, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat ITyhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa. IT-yhteistyöalueelle
valitaan isäntäseurakunta, jonka palveluksessa olevat IT-asiantuntijat
työskentelevät IT-aluekeskuksessa ja auttavat ja tukevat muita sopijaseurakuntia IT-asioissa.
Lahden IT-aluekeskukseen kuuluu tällä hetkellä 11 seurakuntataloutta;
Lahden seurakuntayhtymä (isäntäseurakunta) ja Asikkalan, Askolan,
Heinolan, Hollolan, Iitin, Myrskylän, Mäntsälän, Orimattilan, Pukkilan ja
Tainionvirran (Hartola ja Sysmä yhdistyneet 1.1.2019 alkaen) seurakunnat. Käyttäjätunnuksia on IT-alueella työskentelevien seurakuntien
työntekijöillä yhteensä 705.
Järvi-Datan IT-alueen muodostavat Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat. Kummassakin seurakunnassa on noin 100 työntekijää, joilla on
käyttäjätunnus kirkon tietojärjestelmiin. Järvenpään seurakunta on ottanut yhteyttä Lahden seurakuntayhtymän IT-hallintoon ja ilmaissut molempien Järvi-Datan IT-alueen seurakuntien olevan halukkaita liittymään Lahden IT-alueeseen. Järvi-Datan IT-alue on pienin kirkon ITalueista.
Mahdollista liittymistä varten on tehty tarkat esiselvitykset, joista tärkeimpänä on Lahden IT-aluekeskuksen nykyisten henkilöstöresurssien
riittävyys laajennetun IT-alueen ylläpidon ja IT-alueen hyvän palvelutason säilyttämiseen. Lisäksi on selvitetty myös nykyisen teknisen ympäristön riittävyys Järvi-Datan IT-alueen seurakuntien liittämiseksi Lahden
IT-aluekeskuksen palvelujen piiriin.
Lahden IT-alueen henkilöstöresurssit ovat riittävät myös IT-alueen laajennuksen jälkeen, joka tarkoittaisi sitä, ettei Lahden IT-alueen nykyisiin
henkilöstökustannuksiin tulisi mitään muutoksia. Tekninen ympäristö ei
vaadi merkittäviä muutoksia eikä aiheuta merkittäviä kustannuksia.
Henkilöresurssien osalta Lahden IT-alueen nykyisen henkilöstön kanssa on arvioitu laajentumisen seurauksia. Arvioinnissa hyödynnettiin
muun muassa sähköisen työpyyntöjärjestelmän raportointitietoja. Lahden IT-alueen asiantuntijat ovat käyneet läpi Järvi-Datan IT-alueen teknisen ympäristön infrastruktuurin. Selvitysten perusteella voidaan todeta, että Järvi-Datan seurakuntien liittäminen Lahden IT-alueen palvelujen piiriin ei vaadi teknisesti merkittävästi työtä Lahden IT-alueen asiantuntijoilta. Lisäksi liitosvaiheen mahdolliset paikan päällä tehtävät tekniPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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set työt pystytään tekemään Järvi-Datan IT-alueen nykyisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Järvi-Datan IT-alueen nykyiset asiantuntijat
siirtyvät omissa seurakunnissaan muihin tehtäviin yhdistymisen jälkeen.
Talouden näkökulmasta Lahden IT-alueen laajentuminen tarkoittaisi sitä, että Tuusulan ja Järvenpään seurakunnat tulisivat jakamaan Lahden
IT-alueen yhteisiä kustannuksia. Järvenpään ja Tuusulan osuuden yhteisistä kustannuksista on arvioitu olevan vuositasolla n. 50 000 €. Hollolan seurakunnan osalta tämä tarkoittaisi noin 7 600 € kustannusten
alenemista IT-alueen maksuosuudesta. Tuusulan ja Järvenpään seurakuntien liittäminen Lahden IT-alueen palvelujen piiriin ei aiheuta ITalueen talousarvioon muutoksen tarvetta. Liitteenä Lahden ITaluekeskuksen arvioidut maksuosuudet ilman laajentumista sekä arviot
maksuosuuksista mahdollisen yhdistymisen jälkeen, esityslistan liite nro
1
KPMG:n tuottama ja kirkolliskokouksen aloitteesta käynnistetty kirkon
tietohallinnon organisaation, hankkeiden ja kustannusten selvitys (julkaistu 15.10.2018) tukee myös Lahden IT-aluekeskuksen laajenemista.
Raportin yhtenä suosituksena on, että IT-alueista muodostuisi hiukan
laajempia yksiköitä.
Liittymisneuvotteluista ja niiden lopputuloksesta on annettu tieto kaikille
Lahden IT-alueen seurakunnille ja pyydetty ilmoittamaan 1.4.2019
mennessä hyväksyykö seurakunta Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien liittymisen Lahden IT-alueeseen. Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien kanssa on tarkoitus allekirjoittaa IT-alueen yhteistyötä koskeva
esityslistan liitteen nro 2 mukainen sopimus.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Järvi-Datan IT-alueeseen kuuluvien Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien liittymisen Lahden IT-alueeseen
1.5.2019 alkaen edellyttäen, että Lahden IT-alueen kaikki nykyiset seurakunnat myös hyväksyvät liittymisen. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Paula Hukkasen allekirjoittamaan IT-alueen yhteistyötä
koskevan sopimuksen Hollolan seurakunnan puolesta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti.

Esittelijä:
Talouspäällikkö Paula Hukkanen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6250
Sähköposti: paula.hukkanen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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1. Hiippakuntajaon muutosprosessi on herättänyt ajatuksia PäijätHämeessä, myös Hollolan seurakunnassa. Tulevaisuuteen liittyy kysymyksiä, toiveita ja pelkoja. Keskusteltiin uuden kirkkoneuvoston
kanssa, missä asiassa mennään.
Sirpa Kaalikoski esitti, että kirkkoneuvosto laatii kirjelmän kirkolliskokouksen hallintovaliokunnalle hiippakuntajakoon liittyen.
Puheenjohtajan esitti, että jo annetut lausunnot riittävät.
Kirkkoneuvosto äänesti asiasta. Kaalikosken esitys voitti äänin 9 – 4.
Aimo Koskelo, Kalevi Hämäläinen ja Toini Louekoski-Huttunen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.
Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen Johanna Hurtig laativat kirjelmän seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.
2. Padasjoen seurakuntakodin sisäilmatutkimus on tehty. Näytteet otetaan 14.2.2019, jonka jälkeen kiinteistöpäällikkö tiedottaa, mitä tehdään.

§ 48 Aloiteasiat
Aloiteasioita ei ollut.

§ 49 Ilmoitusasiat
a)
Kirkkoherran päätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle:
3/2019
4/2019

Määräaikainen lastenohjaaja
Määräaikainen toimistosihteeri

b)
Kiinteistöpäällikön päätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle:
3/2019
4/2019

Määräaikainen seurakuntamestari
Määräaikainen siivoja-keittiöapulainen

c) Talouspäällikön päätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Hollolan seurakunnan Handelsbankenin tilin käyttöoikeutetun muutos
Hollolan seurakunnan Nordean tileihin käyttöoikeutetun
muutos

d)
Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan toimistosihteeri Maiju
Sarvala on irtisanoutunut 31.1.2019 päivätyllä ilmoituksella jäädäkseen
eläkkeelle 1.7.2019 alkaen.

Kirkkoneuvosto:

a) Merkittiin tiedoksi.
b) Merkittiin tiedoksi.
c) Merkittiin tiedoksi.
d) Merkittiin tiedoksi.

§ 50 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi että tiedot muutoksenhakuoikeudesta liitetään kirkkoneuvoston pöytäkirjaan.

Allekirjoitukset:

Leevi Ruonakoski
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hollolassa 5.2.2019

Seija Aakala
pöytäkirjantarkastaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä
5.2.2019
50

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 annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 26, 27, 34, 36, 37, 39
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka
alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa
tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

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

1
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Keskuskatu 2
Postiosoite: Keskuskatu 2, 15870 Hollola
Telekopio: (03) 780 6632
Sähköposti: hollolan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen
voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikai- Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
sun tekeminen asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto, pöytäkirjan pykälät: 70
Käyntiosoite: Keskuskatu 2
Postiosoite: Keskuskatu 2, 15870 Hollola
Telekopio: (03) 780 6632
Sähköposti: hollolan.seurakunta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 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
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikai- Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
sun 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
Valitusviranomainen
Kirkollis- ja hallintovalitukset
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Asiakaspalvelu avoinna: ma-pe klo 8.00-16.30
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13111 Hämeenlinna
Puhelinvaihde: 010 36 42200
Telekopio: 010 36 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käynti- ja postiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere
Puhelinvaihde: (03) 238 1100
Telekopio: (03) 238 1150
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
• Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

30 päivää

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen
perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). 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 siitä,
että 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
Valitusaika
14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
ajan laskeminen lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– 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
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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 (548/2007) 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 yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2000 euroa, jollei lain 4-7 §:stä muuta
johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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