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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

129.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
130. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 17.10.2019.
Kirkkolain 7:4 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Puheenjohtajan esitys:
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Merkittiin osallistujat pöytäkirjaan ja todettiin, että kokous on laillinen ja
päätösvaltainen.

131.§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Selvitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.
Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkistajaksi Pirkko Matilainen ja Esko Pöyhönen, varalle
Leena Jäntti. Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.10. – 27.11.2019
virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

132.§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Selvitys:

Puheenjohtaja

Asiat otetaan esille esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja
käsitellään jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

133. § Vs. kirkkoherran palkasta päättäminen 1.7. – 31.12.2019

Selvitys:

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 12.9.2019/55 § antanut
viranhoitomääräyksen pastori Suvi-Orvokki Kunnastolle hoitamaan kirkkoherran
osittaisen (20 %) virkavapauden sijaisuuden ajalle 1.7. – 31.12.2019.

Kirkkoherran esitys:
Maksetaan pastori Suvi-Orvokki Kunnastolle kirkkoherran osittaisen virkavapauden
(20 %) viran hoitamisesta 133,70 €/kk ajalta 1.7. – 31.12.2019.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

134. § Suorituslisä vuodelle 2020

Selvitys:

Liite 1

1.2.2018 voimaan tullut KirVesTes sisältää määräyksen suorituslisäjärjestelmän
käyttöönotosta 1.1.2020 alkaen. Suorituslisä on palkanosa, joka voidaan maksaa
työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella.
Työsuorituksen arviointiperusteina käytetään vähintään kahta arviointikriteeriä,
joista yhden tulee olla työssä suoriutuminen. Työsuorituksen arvioinnissa
käytetään suoritustasoa, joita on oltava vähintään kolme.
Arvioinnit suorittaa työntekijän esimies ja päätöksen työntekijälle maksettavasta
suorituslisästä tekee kirkkoneuvosto.
Suorituslisiin käytettävän rahasumman on oltava vähintään 1,1 % yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.
vuodelle 2020.
Hakasalmen seurakunnassa vuonna 2020 suorituslisiin käytettävä rahamäärä
on 2.176,20 €.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.10.2018/102 § päättänyt, että arviointikriteerit
ovat:
1. työssä suoriutuminen
2. aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky
3. yhteistyökyky

Ja suoritustasot:
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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1. odotusten mukainen hyvän suoritustason alittava suoritustaso
2. odotusten mukainen hyvä suoritustaso
3. odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä suoritustaso
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat arvioineet suorituslisäjärjestelmään kuuluvien
työntekijöiden työsuoritukset päätettyjen arviointikriteerien mukaisesti.

Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
Suorituslisä vuodelle 2020, 2.176,20 € jaetaan yleisessä palkkausjärjestelmän
piirissä olevan henkilöstön kesken liitteen 1 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti

135. § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Jyväskylän rovastikunnan
rovastikuntaneuvostoon
Selvitys:

Hankasalmi siirtyy 1.1.2020 Lapuan hiippakuntaan.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 9.10.2019/20 § päättänyt,
että Hankasalmen seurakunta liittyy 1.1.2020 alkaen osaksi Jyväskylän rovastikuntaa.
Rovastikunnassa on rovastikuntaneuvosto-niminen toimielin.
Seurakuntaa rovastikuntaneuvostossa edustavat kirkkoherra ja yksi maallikkojäsen.

Kirkkoheran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja varajäsenen
Jyväskylän rovastikunnan rovastikuntaneuvostoon vuosiksi 2020 – 2022.
Tarkoituksen mukaisinta, että olisi Rautalammin rovastikunnan rovastikuntaneuvostoon
valitut henkilöt jatkaisivat Jyväskylän rovastikunnan rovastikuntaneuvostossa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jyväskylän rovastikunnan
rovastikuntaneuvostoon valitaan Leena Jäntti ja varalle Antero Manninen.

136. § Luottotappioehdotelma syksy 2019
Selvitys:

Kirkon palvelukeskus (Kipa) on lähettänyt seurakuntaan luottotappioiksi
kirjattavan ehdotuksen ajalta 4. – 9/2019.
Summa on 2.224,00 €, joka koostuu:
Virkatodistustuotot
47,00 €
Rippikoulumaksut
270,00 €
Kesähoitomaksut (hh-rahasto) 1.907,00 €
Kirkkoneuvoston kokouksessa 13.6.2019/90 § hyväksyttiin luottotappioiksi
317,00 €, mikä koostui samoista saatavista kuin mitä nyt ehdotelmassa on.
Kevään hyväksyttyä luottotappioehdotelmaa ei ilmoitettu Kipaan.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Hautaanhoitorahaston luottotappioksi ehdotettu summa on 1.907,00 €.
Tämä summa koostuu asiakkaille lähetyistä tarjouslaskuista, joita ei ole
maksettu. Näin ollen hautaa ei ole myöskään hoidettu seurakunnan toimesta.
Talouspäällikön esitys:
Hyväksytään luottotappioksi kirjattavat saatavat, yhteensä 2.224,00 €
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

137. Kotimaalehden tilaus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille vuodeksi 2020
Selvitys:

Seurakunnan kirkkoneuvoston ja –valtuuston jäsenille on tilattu seurakunnan
toimesta monen vuoden ajan Kotimaa-lehti. Yleensä asiasta on päätetty samassa
pykälässä, missä päätetään kokouspalkkiot.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 25.9.2019 käsiteltiin kokouspalkkiot, mutta
Kotimaa-lehden tilauksen käsittely jäi pois.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että tilataan
Kotimaa-lehti kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille vuodeksi 2020.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilataan Kotimaa-lehti
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille.

138. § Lausuntopyyntö Itä-Suomen It-aluekeskuksen johtosäännön muuttamisesta
kn 16.5.2019/68 §
Selvitys:

Itä-Suomen It-alueelta on tullut lausuntopyyntö koskien johtokunnan
kokoonpanoa/jäsenten lukumäärästä. (johtosääntö 3 §)
Aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, joka kokoontuu vähintään
neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan kunnan varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet valitaan aina neljäksi vuodeksi kerrallaan seuraavasti:
Kuopion ev.lut,seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan kaksi jäsentä, joista toinen
on puheenjohtaja ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Joensuun ev.lut seurakuntayhtymä, Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymä sekä Kajaanin seurakunta valitsee
johtokuntaan kukin yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen.
Loput jäsenet valitaan rovastikunnittain tuomiorovastikuntaa lukuun ottamatta siten,
että Rautalammin rovastikunta valitsee kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista
varajäsentä ja muut rovastikunnat yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen.
Jäseniä kaikkiaan 11.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Siilinjärven rovastikunta on purettu 1.1.2018, joten tämä vaikuttaa jäsenien määrään.
Itä-Suomen It-aluekeskuksen johtokunta on kokouksessaan 28.2.2019 hyväksynyt
johtosäännön § 3 muutoksen koskien johtokunnan kokoonpanoa.
Muutoksena on ainoastaan se, että johtokuntaan kuuluu 10 jäsentä, muutoin
johtosäännön § 3 entisenlainen.
Vs. kirkkoherran esitys:
Hankasalmen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan, että sillä
ei ole huomautettavaa Itä-Suomen It-aluekeskuksen johtosäännön § 3 osalta.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

- -- kn 24.10.2019/137 §
Selvitys:

Itä-Suomen IT-aluekeskukselta on tullut 9.10.2019 uusi lausuntopyyntö
koskien johtokunnan kokoonpano/jäsenten lukumäärää. (3 §)
Edellinen lausuntopyyntö samasta asiasta tuli 23.4.2019, mistä
kirkkoneuvosto antoi lausunnon 16.5.2019/68 §.
23.4.2019 pyydetyn lausuntopyynnön jälkeen kirkolliskokouksessa
toukokuussa 2019 tehty päätös hiippakuntarajojen muutoksesta aiheutti
tilanteen, jossa esitetty muutos IT-aluekeskuksen johtokunnan kokoonpanoon
ei olisi ollut enää toimiva ja tarkoituksenmukainen.
Tämän vuoksi johtokunta on käsitellyt asiaa uudelleen kokouksissaan 3/2019
21.5.2019 22§ ja 4/2019 17.9.2019 33§ ja päätti:
3 § Johtokunnan kokoonpano/jäsenten lukumäärä
”Aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, joka kokoontuu
vähintään neljä kertaa vuodessa. Johtokunnan varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan aina neljäksi vuodeksi (4) kerrallaan. Toimintakausi
vastaa kirkkovaltuustojen toimintakautta. Johtokunnan jäsenmäärä määräytyy siten,
että isäntäseurakuntayhtymällä on johtokunnassa kaksi jäsenpaikkaa, joista toinen
on puheenjohtajan paikka. Tämän lisäksi jäsenmäärältään kolmella suurimmalla
seurakuntataloudella (isäntäseurakuntayhtymä pois lukien) on kullakin yksi (1)
jäsenpaikka johtokunnassa. Kaikilla edellä mainituilla johtokunnan jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Loput varajäsenet valitaan rovastikunnittain tuomiorovastikuntaa lukuun ottamatta
siten, että kukin rovastikunta valitsee johtokuntaan yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen. Kuopion hiippakunnan ulkopuoliset IT-aluekeskuksen
sopijaseurakunnat tulkitaan tässä yhteydessä kuuluvaksi siihen rovastikuntaan, johon ne
kuuluivat ennen hiippakuntajaon muutosta. Edustajaksi voidaan valita seurakunnan
viranhaltija, toimihenkilö tai muu luottamushenkilö. Valinnassa on syytä kiinnittää
huomiota henkilön IT-asiantuntemukseen.”

Puheenjohtaja
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Kirkkoherran esitys:
Hankasalmen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan, että sillä
ei ole huomautettavaa Itä-Suomen It-aluekeskuksen johtosäännön § 3 osalta.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

139. § Irtisanoutuminen Suomen kirkkomusiikkiliitto ry:stä 1.1.2020
Selvitys:

Hankasalmen seurakunta on liittynyt vuonna 2017 Suomen kirkkomusiikkiliitto
ry:n jäseneksi seurakuntajäsenenä.
Hankasalmen kirkkokuoro ry on syyskokouksessaan 10.10.2019 päättänyt
erota Suomen kirkkomusiikkiliitto ry:stä kuorona, joten ei ole myöskään
enää tarkoituksenmukaista, että Hankasalmen seurakunta seurakuntajäsenenä
on Suomen kirkkomusiikkiliitto ry:n jäsen.

Kirkkoherran esitys:
Hankasalmen seurakunta eroaa 1.1.2020 alkaen Suomen kirkkomusiikkiliitto
ry:stä.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

140. § Koulutussuunnitelma vuodelle 2020
Selvitys:

Liite 2

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen tarkoitus on
edistää työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.
Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa
suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia
vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.
Jos henkilöstön lukumäärä on alle säännöllisesti alle 20, työnantaja voi laatia
koulutussuunnitelman. Hankasalmen seurakunnassa työntekijöiden määrä on
alle 20, mutta koulutussuunnitelman laatiminen on edellytys koulutuskorvauksen
saamiseksi.
Mikäli seurakunnalla ei ole osoittaa riittävää määrärahaa henkilöstökoulutukseen aktivoi
tämä kapitulin puuttumiskynnyksen ”suunnitelmallisen henkilöstön koulutuksen ja
muun kehittämistoiminnan puute” tai ”henkilöstön ilmeiset kompetenssi ja
osaamisvajeet”.
Kirkon henkilöstökoulutusjärjestelmän koulutuspolkujen mukaisesti seurakuntapastori
Kunnaston tulisi suorittaa pastoraalitutkinto, joka muodostuu useammasta
osasuorituksesta. Dekaanin kanssa käydyn ohjauskeskustelun perusteelle Kunnaston on
tarkoitus suorittaa tutkinto nopeutetulla aikataululla kahden vuoden sisällä.

Puheenjohtaja
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Samoin talouspäällikkö Pitkäsen tulee käydä henkilöstökoulutusjärjestelmän mukainen
ylimmän johdon johtamiskoulutus, koska hänelle on jo muutaman vuoden kokemus
talouspäällikön tehtävän hoidosta.
Kirkkoherra Laitisen kohdalla henkilöstökoulutusjärjestelmän johtamisen koulutuspolun
osalta vuorossa on organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus, jolle kapituli
valitsee/käskee osallistujat hiippakunnittain.
Koska jumalanpalvelukseen liittyvä kehittämistyö on kaiken seurakunnan toiminnan
ytimessä, osallistuvat Kunnasto, Iivarinen, Antikainen, Lehikoinen ja Happonen
yhtaikaa jumalanpalveluselämän kurssille ja toteuttavat kurssin pohjalta
kehittämishankkeen.
Iivarisen osallistuminen kirkkomuskarikoulutukseen parantaa seurakunnan edellytyksiä
vastata kristillisen varhaiskasvatuksen ja perhetyön muutostarpeisiin.
Koska Hupli vastaa seurakunnan käytännön viestinnästä, eikä ole vuosiin osallistunut
alan koulutuksiin, on osaamista syytä päivittää, erityisesti sosiaalisen median kanavien
ja hyödyntämisen osalta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 2 oleva koulutussuunnitelma vuodelle 2020.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

141. § Seurakunnan edustajan nimeäminen kunnan historiatoimikuntaan
Selvitys:
Hankasalmen kunta on kunnanhallituksen päätöksellä 18.9 2006 § 187 päättänyt
perustaa historiatoimikunnan Hankasalmen historiateoksen toisen osan (1918-2000)
kirjoittamista varten. Historiatoimikunnan kokoonpanoon on kuulunut myös
Hankasalmen seurakuntaa edustava jäsen, jonka seurakunta on itse nimennyt ja esittänyt
tehtävään. Historiatoimikunnassa seurakunnan nimeämänä jäsenenä on historiateoksen
ensimmäisen osan osalta vuosina 2001-2004 ollut Arvo Kauppinen (varalla Samuli
Talasniemi)
Kunnanhallituksen päätöksestä 16.10.2006 § 200 ei käy ilmi seurakunnan nimeämä
edustaja tai hänen varajäsenensä.
Kunnanhallituksen päätöksessä 7.5.2012 § 103 ei käy ilmi seurakunnan nimeämä
edustaja tai hänen varajäsenensä.
Kunnanhallituksen päätöksen 10.4.2014 § 93 mukaan seurakunnan edustajaksi on
nimetty Jukka Pöyhönen (ei varajäsentä).
Kunnanhallituksen päätöksestä 19.5.2017 § 107 käyvät ilmi vain historiatoimikunnan
kokoonpanoon tehdyt muutokset, joten seurakunnan edustajan on ollut Jukka Pöyhönen
(ei varajäsentä).
Puheenjohtaja
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Kunnanhallituksen päätöksen 7.10.2019 § 169 mukaan historiatoimikunnan
kokoonpanon on palautettu kunnanjohtajan jatkovalmisteluun. Päätöksestä ei erikseen
käy ilmi, että seurakuntaa pyydettäisiin nimeämään edustaja historiatoimikuntaan, mutta
kunnanhallituksen jäsen Leena Jäntin kautta seurakunnalle on esitetty pyyntö nimetä
edustajansa ja toimittaa tieto edustajasta kunnanjohtajalle hänen valmistelutyötään
varten.
Jäntiltä saatujen tietojen perusteella seurakunnan edustajan lienee
tarkoituksenmukaisinta olla joku luottamushenkilöistä, samoin olisi hyödyllistä, että
edustajalla olisi jonkinlaista kiinnostusta Hankasalmen historiaa kohtaan.
Luottamushenkilöiden halukkuutta toimia seurakunnan edustajana kunnan
historiatoimikunnassa on kartoitettu sähköpostitse 17.10.2019. Muiden
seurakuntalaisten osalta halukkuutta on kartoitettu seurakunnan facebook-sivujen kautta
17.10.2019 julkaistulla ilmoituksella. Halukkuutensa ovat ilmaisseet…

Kirkkoherran esitys:
Nimetään seurakunnan edustajaksi kunnan historiatoimikuntaan kuluvan
valtuustokauden ajaksi [nimi tähän] ja varajäseneksi kirkkoherra.
Kirkkoherran kokouksessa tekemä muutosesitys:
Valitaan seurakunnan edustajaksi kunnan historiatoimikuntaan kuluvan
valtuustokauden ajaksi Riitta Oksanen ja varajäseneksi Pekka Rossi.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.

142. § Talouden toteuma tammi – syyskuu 2019
Selvitys:

Tammi – syyskuun talous on toteutunut hiven talousarvioon verrattuna
positiivisesti.
Tosin toimintatuotot ovat toteutuneet 68,7 %: sti, mutta vastaavasti
toimintakulut ovat 67 % ta:sta. Toimintakate on 66,5 %: ta:sta.

Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Toimintakate
Verot. + valtionrah.
Vuosikate

1 – 9/2019
177.124
740.178
447.862
563.054
702.828
88.838

68,7 %
67,0 %
71,9 %
66,5 %
75,9 %

Ta 2019
257.680
1 104.088
622.623
846.228
926.000
23.458

9/2018
175.989
782.322
482.790
606.332
786.509
127.234

Vuoden 2018 verotus päättyy vuonna 2019 eri kuukausina, pääkuukaudet ovat
heinä – syyskuu ja veronsaajille oikaistu tehdään myös noina kuukausina.
Aikaisemmin oikaisut on tehty marraskuussa.
Tälle vuodelle verotuloja on arvioitu tilitettävän 829.000 €, josta syyskuun loppuun
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mennessä on tilitetty 631.134 €. 76,1 % ta:sta.
Tämän arvion mukaan vuoden 2019 verotulot seuraisivat aika lailla talousarviota.
Talouspäällikön esitys:
Keskustelaan talouden toteumasta tammi – syyskuu 2019 ja merkitään asia tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin asia tiedoksi.

143. § Muut asiat
1. keskusteltiin kirkon aidasta
2. kiinteistöistä keskustellaan 6.9.2019
3. päätösvaltuuksien selkeyttävä yhteenveto valmisteluun
144. § Ilmoitusasiat
1. Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2019 – Vuoden 2020 kirkkokolehdit
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2019 – Uudet hallinnolliset mallisäännöt
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2019 – Vuoden 2020 talousarvion valmistelun
perusteita
4. Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2019 – Seurakunnan valmiussuunnitelman
laatimisohje 2019
5. Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2019 – Vuoden 2020 tuloveroprosentin
ilmoittaminen verohallinnolle
6. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2019 – Yleisessä palkkausjärjestelmässä
1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän laskeminen
145. § Kooste päätösten valmistelussa suoritetuista lapsivaikutusten arvioinnista.
Valmistelussa on arvioitu, että kokouksen päätösten valmistelussa ei ole olennaista
vaikutusta lapsiin.
146. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20 ja antoi liitteen 4 mukaisen
valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.
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