PÄÄTÖSLUETTELO
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston tiistaina 8.5.2018 pitämän kokouksen
tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 9.5.–23.5.2018 ma-pe klo 9-14 kirkkoherranvirastossa.
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Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle
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Hollolassa 8.5.2018

Timo Huttunen
vs. kirkkoherra

PÖYTÄKIRJA 3/2018
Kirkkoneuvosto 8.5.2018

KIRKKONEUVOSTO

Aika

Tiistai 8.5.2018 klo 18.00 – 20.08

Paikka

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Puheenjohtaja

Huttunen Timo, vs. kirkkoherra

Jäsenet

Aaltonen Päivi
Hämäläinen Kalevi
Louekoski-Huttunen Toini
Lyyri Maija
Mertsalmi Ilkka
Simola Juha
Tanhuanpää Ritva-Liisa
Tiilikka Liisa

Varajäsenet

Mantere Heikki, varapj
Muhli Sirkku

Muut läsnäolijat

Aakala Seija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Kokko Keijo, kiinteistöpäällikkö
Mertanen Heikki, vs. talouspäällikkö
Särkkä Ville, vs. seurakuntapastori (§:t 43-44)
Rajala Riitta, johdon sihteeri, sihteeri

Poissa

Iivari Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Korkeila Laura
Koskelo Aimo
Kotiaho Pekka, varapj.
Lahtinen Antti, kirkkoherra
Lindqvist Kauko
Pelkonen Ari, Kuhmoinen-Padasjoen kappalainen
Ruonakoski Leevi, Hämeenkosken kappalainen
Takatalo Katja-Margit, Kärkölän kappalainen
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§ 38 Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

§ 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 40 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Tehtäviin valittiin Simola Juha ja Tanhuanpää Ritva-Liisa.

§ 41 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: pykälä 50
muuttuu ”Virkavapaa-anomus”, ja lisätään pykälä 57 ”Ostotarjous määräalasta”. Siitä eteenpäin pykälien järjestysnumeroa kasvatettiin yhdellä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 42 Kirkkovaltuuston päätökset
Kirkkovaltuusto teki kokouksessaan 10.4.2018 seuraavat päätökset:
§ 5 Seurakuntavaalien äänestysalueisiin jakautuminen ja äänestyspaikat 18.11.2018
§ 6 Vaalilautakunnan valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen
vuonna 2018
§ 7 Kuhmoinen-Padasjoki kappeliseurakunnan ohjesäännön muutos
§ 8 Esitys seurakuntapastorin viran vakinaistamisesta ja viranhaltijasta
§ 9 Hollolan alueen metsäsuunnitelma vuosille 2018 – 2027
§ 10 Lausunto Särsjärven leirikeskuksesta
§ 11 Rippikoulun ohjesäännön hyväksyminen
Kirkkovaltuuston tarkastetut pöytäkirjat on lähetetty sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille tiedoksi ja julkaistu verkkosivuilla. Alkuperäiset
ovat kokouksessa saatavilla.
Esitys:

Kirkkovaltuuston päätökset todetaan lain mukaisiksi ja täytäntöön pantaviksi.

Päätös:

Kirkkovaltuuston päätökset todettiin lain mukaisiksi ja täytäntöön pantaviksi.

Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.

Esittelijä
vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6195
Sähköposti: timo.huttunen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 43 Medialähetys Sanansaattajien nimikkosopimuksen kohdentaminen
Hollolan seurakunnalla on ollut Medialähetys Sanansaattajien kanssa
nimikkolähettisopimus, jolla on tuettu farsinkielistä radiomedialähetystyötä Keski-Aasiassa.
Uusi Toivo –radiotyön nimikkosopimuksen kannatussumma on kokonaisuudessaan 7727,52 euroa.
Radiotyötä tehnyt työntekijä on jäänyt eläkkeelle eikä radio-ohjelmaa
enää tuoteta. Radio ei myöskään ole enää alueella yhtä tehokas tapa
medialähetykselle kuin ennen. On valittava uusi Medialähetys Sanansaattajien nimikkosopimus jolla Hollolan seurakunta tukee SANSA:n
medialähetystyötä.
Uudeksi nimikkosopimukseksi ehdotetaan satelliittitelevisio SAT-7 työn
tukemista Lähi-idässä.
”SAT-7 on kristillinen satelliittitelevisioverkosto, joka lähettää ohjelmaa
24/7 miljoonille katsojille Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan. Ohjelmat näkyvät myös monissa Euroopan maissa. Vuoden 2016 lopussa pelkästään SAT-7 Arabic-kanavalla oli kaupallisen IPSOS tutkimuskeskuksen
tekemän tutkimuksen mukaan noin 21 miljoonaa katsojaa. […] SAT-7:n
motto on ”Make God´s love visible”. Jumalan rakkauden tekeminen
näkyväksi on vaikuttava tapa kertoa kristinuskosta muslimimaailmassa.”
–SANSA:n sopimusehdotus
Ehdotetaan nimikkosopimussumman maltillista nostamista 8000 euroon
johtuen SANSA:n paikalliskannatuksen kasvusta Hollolan kantaseurakunnassa.
Lapsivaikutusten arviointi
Kirkkojärjestys 23 luku 3 §:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta.

Asialla ei ole vaikutusta lapsiin.
Valmistelu: lähetyksen seurakuntapastori Ville Särkkä ja vs. kirkkoherra
Timo Huttunen

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Esitys:

Kirkkoneuvosto nimeää Medialähetys Sanansaattajien uudeksi nimikkosopimukseksi SAT-7 satelliittitelevisiotyötä Lähi-Idässä kannatussumman ollessa 8000 euroa. Kirkkoherra valtuutetaan seurakunnan
puolesta allekirjoittamaan nimikkolähettisopimus Medialähetys Sanansaattajien kanssa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

Sopimustarjous 27.4.2018 (LIITE 1)

Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24 luvun mukaan.

Esittelijä:
vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 044 524 6195
Sähköposti timo.huttunen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 44 Suomen Lähetysseuran nimikkosopimuksen kohdentaminen
Hollolan seurakunnalla on ollut Suomen Lähetysseuran kanssa nimikkolähettisopimus, jolla on tuettu Leena ja Lasse Lampisen työtä. Lampisten nimikkosopimuksen kannatussumma on kokonaisuudessaan
15000 euroa.
Lampisten työkausi on päättynyt Senegalissa. On valittava uusi Suomen Lähetysseuran nimikkosopimus jolla Hollolan seurakunta tukee
SLS:n lähetystyötä.
Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnassa Suomen Lähetysseuran
nimikkolähettejä ovat Elina ja Juha Lind Nepalissa. Heidän kotipaikkansa sijaitsee Padasjoella. Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunta ja
Hollolan kantaseurakunta voisivat yhdessä - joskin itsenäisin sopimuksin - tukea lähettipariskuntaa.
On järkevää, että Suomen Lähetysseuran nimikkosopimussumma pidetään samana kuin aikaisemmin.
Valmistelu: lähetyksen seurakuntapastori Ville Särkkä ja vs. kirkkoherra
Timo Huttunen
Esitys:

Kirkkoneuvosto nimeää Suomen Lähetysseuran uusiksi nimikkoläheteiksi Elina ja Juha Lindin kannatussumman ollessa 15000 euroa. Kirkkoherra valtuutetaan seurakunnan puolesta allekirjoittamaan nimikkolähettisopimus Suomen Lähetysseuran kanssa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

Palvelusopimuksen muutosehdotus 2018 (LIITE 2)

Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaan.

Esittelijä:
vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 044 524 6195
Sähköposti timo.huttunen@evl.fi
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____

PÖYTÄKIRJA 3/2018
Kirkkoneuvosto 8.5.2018

§ 45 Irtisanoutuminen
(Henkilöstöasia)

§ 46 Irtisanoutuminen
(Henkilöstöasia)

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 47 Hollolan seurakunnan 1. diakonian viran täyttö
Hollolan seurakunnassa on ollut täyttämättä 1. diakonian virka noin
vuoden ajan. Tehtävää on hoidettu osa-aikaisella ja määräaikaisella
työsuhteella. Viran täyttöä on lykätty seurakuntaliitosten jälkeisen ajan
tilanteen johdosta, jossa on tarkasteltu eri työalojen kokoonpanoa. Nyt
virantäyttö on tullut ajankohtaiseksi.
Diakoniatyöntekijän toimenkuvaan kuuluu Vesikansan alueelle keskittyvän yleisen diakoniatyön lisäksi muun muassa vammaistyö sekä muut
johtavan diakoniatyöntekijän antamat tehtävät.
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian pätevyys. Palkkaus on kirkon virkaehtosopimuksen vaativuusryhmän 502
mukainen. Virka tulee ottaa vastaan 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.
Valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Ennen
työn vastaanottamista valitun on esitettävä lääkärintodistus työkelpoisuudestaan. Virassa on 4 kk:n koeaika.
Hakuprosessissa mukana olevan henkilöstön ja luottamushenkilöiden
tulee huomioida seuraavaa:
Virantäyttöasiakirjoihin, esim. hakemuksiin ja yhteenvetoihin, saattaa
sisältyä hakijaa koskevia arviointeja tai henkilön terveydentilaan, yksityiselämään tai harrastuksiin liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot ovat salaisia
(julkisuuslaki 24 § kohdat 26, 29 ja 32) ja kirkkolain em. kohtien mukaan
sekä seurakunnan viranhaltijoiden, että luottamushenkilöiden vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita.
Julkisuuslain salassapitosäännöksistä tulee tiedottaa kaikille virantäyttöön osallistuville henkilöille. Asiasta päättävien tulee huolehtia siitä,
etteivät lain mukaan salassa pidettävät tiedot tule ulkopuolisten tietoon
(julkisuuslaki 23 §). Vaitiolovelvollisuuden rikkomisen seuraamuksista
on säädetty julkisuuslain 35 §:ssä.
Lapsivaikutusten arviointi
Kirkkojärjestys 23 luku 3 §:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta.

Asialla on vaikutusta lapsiin, koska diakoniatyöntekijä tekee myös perhetyötä.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Esitys:

1. Hollolan seurakunnan 1. diakonian virka julistetaan haettavaksi. Virka
tulee ottaa vastaan 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.
2. Hollolan seurakunnan 1. diakonian viranhaltijan valintaa varten kirkkoneuvosto asettaa valintaryhmän siten, että
• valintaryhmän tehtävänä on perehtyä hakemusasiakirjoihin ja
päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista,
• valintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa haastattelun, jonka jälkeen
arvioi haastatellut hakijat ja priorisoi heidät valintapäätöstä varten
sekä valmistelee päätösehdotuksen kirkkoneuvostolle em. suosituksen mukaisesti,
• valintaryhmän puheenjohtajaksi nimetään kirkkoherra Antti Lahtinen (vs. kirkkoherra Timo Huttunen ajalla 30.4.-27.5.), äänivaltaiseksi sihteeriksi johtava diakoniatyöntekijä Virve Valkeavuori,
ja jäseniksi kirkkoneuvoston jäsenet Juha Simola ja Liisa Tiilikka,
• valintatyöryhmä pyrkii tuomaan esityksen 1. diakonian viran täytöstä kirkkoneuvostoon 5.6.2018.

Valmistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 mukaan.

Esittelijä:
vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 044 5246195
Sähköposti timo.huttunen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____

PÖYTÄKIRJA 3/2018

Sivu 11 (39)

Kirkkoneuvosto 8.5.2018

§ 48 Hollolan seurakunnan 2. diakonian viran täyttö
Viranhaltijan irtisanoutumisen myötä tulee täyttää Hollolan seurakunnan
2. diakonian virka.
Diakoniatyöntekijän toimenkuvaan kuuluu Salpakankaalla kuuluvat kuntakeskuksen yleisen diakoniatyön lisäksi diakoninen perhetyö ja saattotyön kehittäminen sekä muut johtavan diakoniatyöntekijän antamat tehtävät.
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian pätevyys. Palkkaus on kirkon virkaehtosopimuksen vaativuusryhmän 502
mukainen. Virka tulee ottaa vastaan 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.
Valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Ennen
työn vastaanottamista valitun on esitettävä lääkärintodistus työkelpoisuudestaan. Virassa on 4 kk:n koeaika.
Hakuprosessissa mukana olevan henkilöstön ja luottamushenkilöiden
tulee huomioida seuraavaa:
Virantäyttöasiakirjoihin, esim. hakemuksiin ja yhteenvetoihin, saattaa
sisältyä hakijaa koskevia arviointeja tai henkilön terveydentilaan, yksityiselämään tai harrastuksiin liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot ovat salaisia
(julkisuuslaki 24 § kohdat 26, 29 ja 32) ja kirkkolain em. kohtien mukaan
sekä seurakunnan viranhaltijoiden, että luottamushenkilöiden vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita.
Julkisuuslain salassapitosäännöksistä tulee tiedottaa kaikille virantäyttöön osallistuville henkilöille. Asiasta päättävien tulee huolehtia siitä,
etteivät lain mukaan salassa pidettävät tiedot tule ulkopuolisten tietoon
(julkisuuslaki 23 §). Vaitiolovelvollisuuden rikkomisen seuraamuksista
on säädetty julkisuuslain 35 §:ssä.
Lapsivaikutusten arviointi
Kirkkojärjestys 23 luku 3 §:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta.

Asialla on vaikutusta lapsiin, koska diakoniatyöntekijä tekee myös perhetyötä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Esitys:

1. Hollolan seurakunnan 2. diakonian virka julistetaan haettavaksi. Virka
tulee ottaa vastaan 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.
2. Hollolan seurakunnan 2. diakonian viranhaltijan valintaa varten kirkkoneuvosto asettaa valintaryhmän siten, että
• valintaryhmän tehtävänä on perehtyä hakemusasiakirjoihin ja
päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista,
• valintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa haastattelun, jonka jälkeen
arvioi haastatellut hakijat ja priorisoi heidät valintapäätöstä varten
sekä valmistelee päätösehdotuksen kirkkoneuvostolle em. suosituksen mukaisesti,
• valintaryhmän puheenjohtajaksi nimetään kirkkoherra Antti Lahtinen (vs. kirkkoherra Timo Huttunen ajalla 30.4.-27.5.), äänivaltaiseksi sihteeriksi johtava diakoniatyöntekijä Virve Valkeavuori,
ja jäseniksi kirkkoneuvoston jäsenet Juha Simola ja Liisa Tiilikka,
• valintatyöryhmä pyrkii tuomaan esityksen 2. diakonian viran täytöstä kirkkoneuvostoon 5.6.2018.

Valmistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 mukaan.

Esittelijä:
vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 044 5246195
Sähköposti timo.huttunen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 49 Lausuntopyyntö Kärkölän kappelineuvostolle perhetyöntekijän viran tulevaisuudesta
Kärkölän seurakunnassa on ollut perhetyöntekijän virka, joka siirtyi Hollolan seurakunnan viraksi 1.1.2017. Virka on ollut täyttämättä viranhaltijan virkavapauden ajan vuosina 2017–2018.
Perhetyöntekijä ei ole sellainen vakiintunut hengellisen työn ammatti,
johon piispainkokous määrittelisi pätevyysvaatimukset. Vakiintuneita
hengellisen työn ammatteja ovat pappi, kanttori, nuorisotyönohjaaja,
lapsityönohjaaja (varhaiskasvatuksen ohjaaja), lähetyssihteeri ja lastenohjaaja. Näihin on olemassa omat koulutuksensa, ja näiden osalta
piispainkokous määrittelee pätevyysvaatimukset.
Hollolan seurakunnassa ei olekaan muita perhetyöntekijöitä, vaan perhetyötä tehdään eri työaloilla läpäisyperiaatteella. Varhaiskasvatuksen,
nuorisotyön ja diakoniatyön työaloilla tehdään perhetyötä hiukan erilaisista näkökulmista ja hieman erilaisten kohderyhmien parissa.
Uusien kappeliseurakuntien liittyessä Hollolan seurakuntaan 1.1.2017
tuli Kärkölän nuorisotyönohjaajasta nuorisotyön tiimin jäsen, diakonian
viranhaltijasta tuli diakoniatiimin jäsen, kanttorista kirkkomusiikin tiimin
jäsen jne. Perhetyöntekijän virka sijoitettiin diakoniatiimiin, mutta virkaa
ei täytetty viranhaltijan virkavapauden aikana. Sen sijaan tiimejä kehotettiin kehittämään perhetyötä uudessa tilanteessa myös Kärkölän alueella. Hollolan seurakunnassa toimitaan siis työalajohtoisesti, ja alueilla
toimivat työntekijät saavat ensisijaisen ammatillisen tuen omalta tiimiltään ja lähiesimieheltään.
Kappeliseurakuntien liittyminen Hollolan seurakuntaan perustuu taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Pienten seurakuntien oli yhä hankalampi tulla toimeen omillaan, siksi ne anoivat liitosta Hollolan kappeliseurakunniksi. Uudella Hollolan seurakunnalla on mahdollisuus toimia
aiempaa joustavammin, taloudellisemmin ja ammattimaisemmin. Liitoksen jälkeisinä vuosina organisaatiota tulee kehittää määrätietoisesti siten, että resurssit suunnataan oikeisiin kohtiin. Hollolan seurakunnalle
on hyväksytty henkilöstöstrategia (26.9.2017 § 115), mikä velvoittaa
seurakuntaa etsimään säästöjä myös henkilöstörakenteesta.
Perhetyöstä ja perhetyöntekijän virasta on neuvoteltu Kärkölän kappeliseurakunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa useaan
otteeseen. Kärkölässä paikallisesti nähdään tehtävä tärkeäksi, kun taas
Hollolan seurakunnan hengellisen työn esimiehet arvioivat, että perhetyötä pystytään tekemään yhteistyössä eri tiimien kautta riittävällä laadulla Kärkölässä ilman perhetyöntekijän viran täyttämistäkin. Viroista ja
totutuista resursseista luopuminen on aina raskasta, mutta väestömääPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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rän ja erityisesti lapsiperheiden määrän arvioiden voisi tällaisen viran sijoituspaikka olla ennemminkin joku muu Hollolan seurakunnan alue kuin
Kärkölä, jos siis tällainen perhetyöntekijän virka haluttaisiin ja voitaisiin
säilyttää Hollolan seurakunnassa.
Asia on osoittautunut neuvotteluissa hankalaksi, joten Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää asiasta Kärkölän kappeliseurakunnalta
lausuntoa 31.7.2018 mennessä. Mikäli Kärkölän kappeliseurakunta ei
lausu asiasta kirkkoneuvostolle ennen määräaikaa, käsittelee kirkkoneuvosto perhetyöntekijän viran tulevaisuutta ilman ko. lausuntoa.
Lausuntopyyntö kuuluu seuraavasti:
1. Millä perusteella Kärkölässä tulisi olla perhetyöntekijän virka?
2. Millä tavalla Kärkölän kappelineuvosto järjestäisi koko Hollolan seurakunnan alueelle tasapuolisen ja –laatuisen perhetyön mallin?
Lapsivaikutusten arviointi
Kirkkojärjestys 23 luku 3 §:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta.

Asialla on vaikutusta lapsiin, koska kyseessä on nimenomaan kysymys
perhetyöstä.
Valmistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen

Esitys:

Kirkkoneuvosto pyytää Kärkölän kappelineuvostolta lausuntoa
31.7.2018 mennessä perhetyön toteuttamisesta ja perhetyöntekijän viran tulevaisuudesta Kärkölän alueella ja samalla koko Hollolan seurakunnassa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24. luvun mukaan.
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Esittelijä:
vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 044 524 6195
Sähköposti timo.huttunen@evl.fi
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§ 50 Virkavapaa-anomus
(Henkilöstöasia)

§ 51 Lausuntopyyntö hiippakuntarajojen tarkistamisesta
Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön
1/2017. Päätös sisälsi 17 kirkkohallitukselle kohdistettua kirkon tulevaisuuteen liittyvää toimenpidepyyntöä. Yksi toimenpidepyyntö liittyy hiippakuntajaon tarkistamiseen. Kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle
toimeksi tehdä esitys hiippakuntajaon tarkistamisesta niin, että se vastaa maakuntarajoja, mutta ei kasvata hiippakuntien määrää.
Kirkkohallitus keräsi kesällä 2017 palautetta mm. hiippakuntajaon tarkistamisesta. Nyt kirkkohallitus on palautteen perusteella laatinut esitysluonnoksen uudesta hiippakuntajaosta, ja siitä pyydetään muutoksen
kohteena olevilta seurakunnilta lausunto. Lausunto annetaan webropollomakkeella kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Tässä esityksessä
ovat sähköisen lomakkeen kysymykset siirretty tekstimuotoon. Annetut
lausunnot ovat julkisia.
Kirkkohallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että kukin suomenkielinen hiippakunta muodostuisi 2-4 maakunnan enemmistöltään suomenkielisistä seurakunnista. Suurin muutos nykytilaan verrattuna olisi
kaikkien Päijät-Hämeen alueen seurakuntien sijoittuminen Mikkelin
hiippakuntaan. Muutos ei vaikuttaisi Helsingin, Espoon eikä Porvoon
hiippakuntiin.
Esitys:

Tämä esitys sisältää sähköisen lomakkeen kysymykset kursivoituna
sekä esityksen Hollolan seurakunnan vastauksista lihavoituna. Esittelijä täyttää webropol-lomakkeen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti.

1. Lausunnon antanut seurakunta/seurakuntayhtymä/tuomiokapituli: *
Hollolan seurakunta

2. Asiaa käsitellyt toimielin ja kokouspäivämäärä: *

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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3. Lausunnon järjestelmään kirjannut henkilö ja yhteystiedot: *
Vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 044 5246195
Sähköposti timo.huttunen@evl.fi

4. Oman seurakuntamme/seurakuntayhtymämme/hiippakuntamme osalta *

hyväksymme muutosesityksen
vastustamme muutosesitystä

5. Perustelut vastaukseen numero 4:

Hollolan seurakunta on valmis jatkamaan Tampereen hiippakunnassa, mutta
yhtälailla Hollolan seurakunta on valmis siirtymään Mikkelin hiippakuntaan.
Hollolan seurakunta toteaa edelleenkin, että näiden kahden hiippakunnan kokoerot jyrkentyisivät entisestään, mikäli kaikki Päijät-Hämeen seurakunnat siirtyisivät Tampereen hiippakuntaan. Piispallisen kaitsennan ja hiippakunnallisen
yhteistyön kannalta on toivottavaa, etteivät hiippakuntien keskinäiset kokoerot
jyrkkenisivät. Päijät-Hämeen seurakuntien siirtyminen Mikkelin hiippakuntaan
säilyttäisi hiippakunnat paremmin tasavahvoina toimijoina.

6. Mitä muita huomioita haluatte esitysluonnoksesta nostaa esiin? (esim. täydennyksiä/tarkennuksia/korjauksia)
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Ei lisättävää.

7. Sivun 7 alaviitteessä on lueteltuna seurakuntien yhteistyön tiivistämiseen liittyviä selvityksiä, joissa on mukana myös niitä seurakuntia, joita nyt käsittelyssä oleva muutosesitys koskettaa. Onko omalla seurakunnallanne meneillään sellaisia selvityksiä, joita
esitysluonnoksessa ei ole mainittu?

Hollolan seurakunnalla ei ole meneillään asiaan liittyviä selvityksiä.

Lapsivaikutusten arviointi
Kirkkojärjestys 23 luku 3 §:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta.

Asialla ei ole vaikutusta lapsiin.

Valmistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Heikki Mantere esitti vastaesityksen, jota ei kannatettu.

Liitteet:

Esitysluonnos hiippakuntajaon tarkistamisesta (LIITE 3)

Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 mukaan.

Esittelijä:
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vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 044 5246195
Sähköposti timo.huttunen@evl.fi

§ 52 Kuhmoisten-Padasjoen
31.12.2018

kappeliseurakunnan

kolehtisuunnitelma

ajalle

1.7.-

Kuhmoisten-Padasjoen kappelineuvosto käsitteli kokouksessaan
25.4.2018 § 47 kolehtisuunnitelmaa ajalle 1.7.-31.12.2018:
Esitys:
Kappelineuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ja esittää sen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Päätös:
Kappelineuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman ja esittää sen vahvistamista kirkkoneuvostossa.

Lapsivaikutusten arviointi
Kirkkojärjestys 23 luku 3 §:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta.

Asialla on vaikutusta lapsiin, koska kolehtikohteilla tuetaan myös lasten
hyvinvointia.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 4 mukaisen Kuhmoisten-Padasjoen
kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman ajalle 1.7.-31.12.2018.
Valmistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun
mukaan.

Esittelijä:
vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 044 5246195
Sähköposti timo.huttunen@evl.fi
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§ 53 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 ja vastuuvapaudesta päättäminen
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 pykälän mukaan ”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilintarkastajan on tarkastettava viimeistään toukokuun
loppuun mennessä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.”
Tilintarkastus, jossa annetaan tilintarkastuskertomus, on 26.4.2018.
Tästä johtuen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 jaetaan kokouksessa.
Vastuullinen tilintarkastaja on JHTT-tilintarkastaja Ari Virolainen.
Esitys:

Jaosto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja esittää, että
kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017.

Jaoston päätös 26.4.2018, § 18:
Jaosto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja esitti, että kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta
1.1.- 31.12.2017.
Kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittama vahvistusilmoituskirje on
annettu tilintarkastajalle.

Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017.

Liitteet:

Hollolan seurakunnan tilintarkastuskertomus (LIITE 5)
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun
5. pykälän perusteella.
Esittelijä:
Heikki Mertanen
vs. talouspäällikkö
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6191
Sähköposti: heikki.mertanen@evl.fi
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§ 54 Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 (Ns. raamibudjetti)
Vuosien 2019 – 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on aloitettu.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1. pykälän mukaan ”talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.” Kirkkojärjestyksen 12. luvun 4. pykälän mukaan ”Seurakunnan
tai seurakuntayhtymän talousarviossa tulee myöntää kappelineuvoston
käytettäväksi varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa varten”.
Valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomen talouden kasvu jatkuu yli
kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina, mutta hidastuu alle
1½ prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Talouden nopea toipuminen ja
vahvana jatkuva talouskasvu nostavat työvoiman kysyntää ja työllisyyden kasvu tulee olemaan nopeinta vuosiin.
Työllisyysaste tulee nousemaan jo 72,5 prosenttiin v. 2020. Työttömyyden paraneminen jää kuitenkin hitaaksi avoimena olevien työpaikkojen
kasvusta huolimatta. Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 %. Vuonna 2018 yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy työllisyyden nousun seurauksena.
Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 2,2 prosenttiin. Inflaation kiihtyminen hidastaa kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen sekä
kulutuksen kasvua.
Vuonna 2018 ansiotaso nousee 1,9 %. Palkkaliukumien on ennakoitu
jäävän keskimääräistä pienemmiksi paikallisen sopimisen ja yrityskohtaisten erien vuoksi. Ansiotason nousu kiihtyy v. 2019 2,5 prosenttiin
sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousu kiihtyy 2,8 prosenttiin. Julkisen talouden alijäämät pienenevät ja julkinen talous kääntyy vuosikymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi. Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu silti hyvästä talouskasvusta huolimatta edelleen 2020-luvulle tultaessa.
Vaikka inflaatio-odotukset ovat yhä vaimeita, inflaation odotetaan kiihtyvän ennustejakson loppua kohden.
Seurakuntien uuden virka- ja työehtosopimuksen mukaan vuonna 2018
vuosittaiset palkkakustannukset kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna
1,2 prosenttia.
Vuonna 2019 palkkakustannukset kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 1,825 prosenttia. Vuoden 2019 palkkakustannusten nousu ylittää
keskimääräisen tason (1,6 %), koska silloin maksetaan 1.4.2019 yleiskorotuksen (1,0 %) lisäksi kesäkuussa kertaeränä korvaus järjestelyPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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erän toteutuksen lykkäämisestä vuoden 2020 alkuun ja sopimuskauden
pidentämisestä kahdella kuukaudella.
Työttömyysaste on laskenut Hollolan seurakunnan alueella ja se on
keskimäärin 11.6 %. Työttömyysaste vaihtelee Hollolan 9,6 %:sta Padasjoen 12,9 %: iin.

Seurakunnan väkiluku on vähentynyt 4 158 jäsenellä vuodesta 2008
vuoteen2017(-14%).
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Hollolan seurakunnan tulos vuodelta 2017 on 713 572 euroa ylijäämäinen. Taloudellisesti seurakunnan viime vuosi toteutui selvästi odotettua
paremmin. Toteutuneet kulut olivat pääsääntöisesti arvioitua matalammat. 1.1.2017 tapahtunut seurakuntaliitos vaikutti kulujen muodostumiseen sekä aiheuttaen niitä mutta myös vähentäen kuluja.

Valtiovarainministeriö on vahvistanut kirkollisveron tilityksissä vuonna
2017 käytettäväksi jako-osuudeksi 2,98 % (aik. 2,97 %). Jako-osuus
nousi vuoden 2016 tasosta 1 prosentin.
Jako-osuuden perusteella seurakunnille maksetaan valtakunnallisesta
kertymästä osuus, joka jaetaan vielä seurakunnittain seurakunnan koon
ja veroprosentin mukaisesti.
Vuoden 2018 seurakunnan verotuloiksi on arvioitu 6 966 915 euroa, mikä on 188 385 euroa vähemmän kuin vuonna 2017 saatu verotulo.
Verotulot ovat kehittyneet noin 4 % yli budjetoinnin alkuvuoden 2018
osalta. Alkuvuoden verotulokertymän pohjalta verotuloja olisi tulossa
noin 7 480 000 euroa, mikäli kaikilta kuukausilta maksetaan vuoden ensimmäisinä kuukausina saatu suhteutettu verotulo.
Investointeihin on talousarviossa 2018 varattu 475 080 euroa ja taloussuunnitelmien mukaan vuonna 2019 1 589 000 euroa ja vuonna 2020
investointitarpeen arvioidaan olevan noin 920 000 euroa.
Rahavarojen kehitys vuosien 2012 - 2017 tilinpäätösten mukaan sekä
arviot vuosille 2018 – 2019. Vuodesta 2017 lukien rahavaroihin on yhdistetty Hollolan, Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten rahavarat.
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Rahavarat
1.1.
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Rahavarat tulevat supistumaan tulevina vuosina, mikäli seurakunnassa
jatketaan nykyisellä kustannusrakenteella. Tarkalle talouden seurannalle, määrätietoisille toimenpiteille ja kokonaisvaltaiselle ajattelulle on tarvetta. Seurakunnan maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä ja tulee säilymään korkealla tasolla lähivuosina.
Seurakunnan verotulot näyttävät vähitellen pienenevän tulevina vuosina
ja henkilöstö- sekä kiinteistökulut ovat liitoksen myötä seurakunnan kokoon suhteutettuna melko suuret ja investointitarve tuleville vuosille on
myös mittava.
Hollolan seurakunta on talousarviota 2019 ja toimintasuunnitelmia
2019-2020 suunnitellessaan tilanteessa, jossa tulevien vuosien kuluja
tulee suunnitelmallisesti saada aiempaa alemmalle tasolle.
Esitys:

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle,
että se hyväksyy suunnittelutyön taloudellisiksi kehyksiksi ja vuoden
2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2020 - 2021
toiminta- ja taloussuunnitelmien periaatteiksi seuraavaa:
1. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2019 2 prosenttia vuoden 2018 talousarvioon varatusta, jonka jälkeen on arvioitu 1 %:n
lasku vuodelle 2020. Arvio laskeviin verotuloihin perustuu jäsenmäärän laskuun. Valtionrahoituksen osuuden arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla eli noin 660 000 eurossa.
2. Verotuloja (kirkollisvero ja valtionrahoitus yhteensä) arvioidaan:
1. Vuonna 2018 saatavan 6 966 915 euroa
2. Vuonna 2019 noin 7 106 200 euroa ja
3. Vuonna 2020 noin 7 040 000 euroa.
3. Vuoden 2019 talousarvion toimintakulut suunnitellaan niin, että
menot ovat korkeintaan vuoden 2017 tilinpäätöksen tasolla.
4. Talouspäällikkö on oikeutettu leikkaamaan tarvittavan osuuden
määrärahoista, mikäli budjetin tasapainottaminen sitä vaatii. Mahdol-
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linen leikkaus pyritään tekemään tasapuolisesti kaikkien työalojen
määrärahaesityksistä.
5. Vuoden 2019 henkilöstömenoihin varataan tuloratkaisun mukaiset palkkamäärärahat.
Henkilöstömenoissa otetaan huomioon syksyllä 2017 hyväksytty
henkilöstöstrategia- ja suunnitelma 2017-2022.
6. Vuosien 2019-2021 investointitarve arvioidaan huomioiden kiinteistöstrategia ja seurakunnan taloudellinen kantokyky.
7. Vuosien 2020 ja 2021 taloussuunnitelmat tehdään vuoden 2018
rahan arvossa ja inflaatiota ei huomioida.
8. Suunnitelmassa on käytetty nykyistä 1,75 veroprosenttia ja Kirkkohallituksen arviota valtionrahoituksen määrästä
Jaoston päätös 26.4.2018, § 21:
Taloudellinen jaosto päätti esityksen mukaisesti, paitsi kohta 4 seuraavin
muutoksin:
-

Kirkkoneuvosto:

Talouspäällikkö on oikeutettu tasapainottamaan talousarvion parhaan
harkintansa mukaan ottaen huomioon kirkon perustehtävät.

Esitys hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5.
pykälän perusteella.

Esittelijä:
Heikki Mertanen
vs. talouspäällikkö
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6191
Sähköposti: heikki.mertanen@evl.fi
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§ 55 Opintovapaa-anomus
(Henkilöstöasia)

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____

Sivu 27 (39)

PÖYTÄKIRJA 3/2018

Sivu 28 (39)

Kirkkoneuvosto 8.5.2018

§ 56 Hollolan seurakunnan päihdeohjelma
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto on 16.2.2005 hyväksynyt työehtosopimukseen vuonna 2004 liitetyn suositussopimuksen ja esittänyt
kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suositussopimuksen hoitoon ohjaamisesta.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt em. esityksen 1.6.2005.
Suositussopimus on tällä hetkellä voimassa oleva oheistus työpaikan
päihdeongelmien käsittelyn periaatteista Hollolan seurakunnassa.
Liitteenä on Hollolan seurakuntaan laadittu päihdeohjelma noudattaen
Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeistusta.
Päihdeohjelma kuuluu yhteistoiminnassa käsiteltäväksi. Ennen toimintamallin hyväksymistä seurakunnan hallinnossa, asia on käsiteltävä yhteistyötoimikunnassa.
Päihdeohjelma hyväksytään hoitoon ohjaamista koskevilta osiltaan seurakunnan kirkkovaltuustossa.
Päihdeohjelmaan sisältyvät muut periaatteet ja menettelytavat työpaikalla hyväksytään kirkkoneuvostossa.
Päihdeohjelma on käsitelty Hollolan seurakunnan yhteistyötoimikunnassa 26.4.2018 (24 §).
Hollolan seurakunnan päihdeyhteyshenkilöksi yhteistyötoimikunta valitsi
diakoniatyöntekijä Anne-Mari Anderssonin.

Esitys:

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyy päihdeohjelman ja esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy päihdeohjelman hoitoon ohjaamista
koskevilta osilta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

Hollolan seurakunnan päihdeohjelma (LIITE 6)

Tästä päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Esittelijä:
kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 040 591 2431
Sähköposti: keijo.kokko@evl.fi
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§ 57 Ostotarjous määräalasta
Mika Nurminen on tarjoutunut ostamaan lisämaata omistamansa kesämökkitontin (291-410-53-5) vierestä. Esisijaisesti ostettavaksi esitetty
maa-ala sijaitsee Korola- (291-410-12-15) nimisen kiinteistössä rajautuen Isojärveen ja Lyyrajärveen. Maa-alan pinta-ala on n. 1,5 ha. Toissijaisesti ostettavaksi esitetty maa-ala on pinta-alaltaan n. 0,5 ha.
Ostotarjous on käsitelty 6.2.2018 Kirkkoneuvoston kokouksessa Mika
Nurmisen 18.12.2017 ilmoittamalla perusteella:
”Tontin ja seurakunnan metsän raja kulkee hyvin lähellä lähimpänä Isojärveä (kuvassa Liivelahti) olevaa saunarakennusta sekä muita ylempänä olevia rakennuksia. Korkeuskäyristä näkyy iso rinne, joka sijaitsee
heti Lyyrajärven takana ja jatkuu aina Isojärven rantaan saakka. Alue
on siis suurilta osin melko vaikeakulkuista ja rajoittuu Isojärven rannassa olevaan isoon kivikkoon. Tasaisempi alue sijaitsee mökkirajamme ja
piirtämäni viivan välissä (seurakunnan alueen keskiosassa). Isojärven
rantaan päin mentäessä alkaa rinne alaspäin aina kivikkoon saakka.
Uskoisinkin, että kyseisellä alueella ei ole suurta taloudellista arvoa
seurakunnalle ja siinä sijaitsevia puita voi olla hankala saada hyötykäyttöön. Meille sen sijaan sillä olisi käyttöarvoa ja se toisi
mm. mahdollisuuden saada polttopuuta alueelta tulevina vuosina ja
samalla poistaa joitakin puita, jotka varjostavat tonttia.”
Liitteet:

Liite 7: karttaotteet

Esitys:

Kiinteistöpäällikkö esittää, että ostotarjoukseen suhtaudutaan kielteisesti ja
asiaa ei valmistella eteenpäin.

Kirkkoneuvoston päätös
6.2.2018 § 10
Kirkkoneuvosto päätti, että Hollolan seurakunta myy maa-alueitaan ja kiinteistöjään vain omasta aloitteestaan.
Mika Nurmisen toimittamat
perusteet 2.5.2018
Mika Nurminen katsoo, että Kirkkoneuvoston 6.2.2018 päätöksen perusteet ovat olleet vajavaiset, joten hän on halunnut toimittaa lisäperustelut
maa-alueen ostamiselle.
Liitteet:

Liite 8 lisäselvitys

Esitys:

Kiinteistöpäällikkö esittää, että Kirkkoneuvosto pysyy 6.2.2018 tehdyssä
päätöksessä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Päätös:

Esittelijän esityksestä esitys jätetään pöydälle seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5.
pykälän perusteella.
Esittelijä:
kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 040-5912431
Sähköposti: keijo.kokko@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 58 Muut asiat
a) Fazer Amican ylijäämäruoka-asiaa selvitellään.
b) Kirkkoneuvosto esittää Kaatuneitten muistopäivän tiedottamiseen
panostamista.
c) Kirkkoneuvosto esitti toiveen Martta-salin valkokankaasta

Kirkkoneuvosto:

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

§ 59 Aloiteasiat
Aloiteasioita ei ollut.

§ 60 Ilmoitusasiat
a)
Kirkkoherran päätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle:
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018

Hoitovapaan myöntäminen
Lupa ehtoollisen viettoon Aurinkokulmassa
Hollolan kirkon opas
Kärkölän kappeliseurakunnan määräaikainen kanttori
Ehtoollisenjako-oikeuden myöntäminen

b)
Vs. talouspäällikön päätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle:
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018

Bussi-kilpailutus
Työvapaa
Luottamusmieskorvaus
Leirityöaikahyvitys
Erityinen lisä
Erityinen lisä
Erityinen lisä

c)
Kiinteistöpäällikön päätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018

Kirkkoneuvosto:

Luvan myöntäminen maastopyöräilyreitille
Kausityöntekijöiden valinta
Kausityöntekijöiden valinta
Kausityöntekijöiden valinta
Kausityöntekijöiden valinta
Kausityöntekijöiden valinta
Työntekijä siirto toiseen työyksikköön
Lupa tilapäiseen yöpymiseen seurakunnan tilassa
Hämeenkosken seurakuntamestarin palkkakustannusten
kohdistus

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

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 61 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että tiedot muutoksenhakuoikeudesta liitetään kirkkoneuvoston pöytäkirjaan.

Allekirjoitukset:

Timo Huttunen
puheenjohtaja

Heikki Mantere
puheenjohtaja
(§:n 55 ajan)

Riitta Rajala
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hollolassa 8.5.2018

Juha Simola
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Ritva-Liisa Tanhuanpää
pöytäkirjantarkastaja
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HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä
8.5.2018
61

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: 42, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57
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:

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja
käyttöoikeusurakat)
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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: 43, 44, 45, 46, 50, 52

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:
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
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen
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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

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 128, 130
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
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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• Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

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
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana
on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
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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.
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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