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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 18.8.2020 klo 16.30 – 18.03

Paikka

Seurakuntatalo, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi

Osallistujat
Jäsen
Laitinen Mikko, kirkkoherra, pj
Jäntti Leena, varapj
Hyvärinen Raimo, esteilmoitus
Häkkinen Pekka
Kovanen Raili
Matilainen Pirkko, esteilmoitus
Pöyhönen Esko

Läsnä Poissa Varajäsen
x
x
Katriina Oksanen
x
Rossi Pekka
x
Romo Keijo
x
Skantz Pirjo
x
Pöyhönen Lahja
x
Heikkinen Mirja-Liisa

Muut osallistujat
Gustafsson Arto, kirkkov. pj
Manninen Antero, kirkkov. varapj.
Pitkänen Tiina, kn sihteeri

Käsiteltävät asiat

Läsnä Poissa

x

x

x
x
x

§§ 86 - 98

Sivut 1 - 7

Mikko Laitinen
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Hankasalmi 18.8.2020

Raili Kovanen
Esko Pöyhönen
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.8. – 21.9.2020

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

86.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
87. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 11.8.2020.
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 läsnäolijat pöytäkirjaan ja todettiin, että kokous on laillinen
ja päätösvaltainen.

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

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

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Pirkko Matilainen
ja Raili Kovanen, varalle Esko Pöyhönen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.8. – 21.9.2020 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kokouksessa puheenjohtajan tekemä muutosesitys:
Koska Pirkko Matilainen ei ole paikalla, valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Raili
Kovanen ja Esko Pöyhönen, varalle Leena Jäntti.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys.

89. § 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.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutos kokouksen esityslistaa:
Lisätään pykäläksi 98 Johtoalueen käyttöoikeussopimus.
Tämä pykälä käsitellään pykälien 93 ja 94 välissä.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys.

90. § Sivutoimilupa-anomus
Selvitys:

Seurakunnan diakonissa/lähetyssihteeri Heidi Antikainen on toimittanut
11.8.2020 sivutoimilupa-anomuksen.
Sivutointa/työtä on tarkoitus tehdä satunnaisesti vapaa- ja loma-aikana.
Sivutoimilupaa haetaan toistaiseksi.
Sivutoimilupa-anomus nähtävänä kokonaisuudessaan kokouspaikalla.

Kirkkoherran esitys:
Myönnetään diakonian viranhaltija Heidi Antikaiselle hakemuksen mukainen
sivutoimilupa työskentelyyn toisen työnantajan palveluksessa siten, että työvuorot
sijoittuvat diakonian viran viikkovapaa tai vuosilomapäiville.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

91. § Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisen tuta-menettelyn päättäminen

Selvitys:

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 02.04.2020 (38 §) aloittaa kirkon
yhteistoimintasopimuksen mukaisen tuta-menettelyn koronavirustilanteesta
aiheutuneiden seurakunnan toiminnan rajoitusten vuoksi. Tuta-menettelyn mukainen
yhteistoimintakokous pidettiin 22.4.2020
Henkilöstö teki kaksi esitystä
1) jumalanpalveluksiin liittyvän suntiotyön kehittäminen enemmän seurakuntalaisten
aktiivisuuteen nojaavaksi
2) tähdentää luottamushenkilöille, että vajaalla käytöllä olevista toimitiloista olisi jo
viimeinkin päästävä eroon, kun työnantajan säästötoimet tulevat koskemaan
henkilöstöä
Seurakunnalla työnantajana oli osoittaa vaihtoehtoista työtä hautausmaalta sekä
tarjota vuosiloma- ja lomarahavapaajärjestely. Koska työntekijät tarttuivat
vaihtoehtoisiin työtehtäviin sekä lomarahavapaa- ja vuosilomajärjestelyihin, ketään
ei tarvinnut lomauttaa koronatilanteesta johtuneista työnantajan toiminnan
uudelleenjärjestelemisistä huolimatta.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lopettaa 2.4.2020 aloittamansa tuta-menettelyn, joka johtui
koronavirustilanteen aiheuttamista toiminnan rajoituksista.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

92. § Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisen tuta-menettelyn aloittaminen
(Valtuustokauden 2019-2022 tavoitteet –asiakirja)
Liite 1

Selvitys:

Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 9.6.2020 hyväksynyt
asiakirjan ”Valtuustokauden 2019-2022 tavoitteet”, jonka mukaisesti seurakunta pyrkii
säilyttämään asemansa itsenäisenä talous- ja hallintoyksikkönä, mikä edellyttää, etteivät
hiippakunnan tuomiokapitulia koskevat puuttumiskynnykset talouden, hallinnon tai
seurakunnan toiminnan osalta täyty. Tavoitteen toteutumiseksi kirkkovaltuuston
tavoiteasiakirjassa edellytetään n. 200 000€ kiinteiden vuotuisten kulujen karsimista
valtuustokauden loppuun mennessä siten, että kuluja karsitaan toimitiloja ja kiinteistöjä
tai henkilöstökuluja vähentämällä. Kiinteistöjen osalta (tavoiteasiakirjassa nimettyjen
kohteiden säästöpotentiaali n. 100 000€) laaditaan yksityiskohtaisempi
kiinteistösuunnitelma samoin henkilöstön osalta henkilöstösuunnitelma
(tavoiteasiakirjassa nimettyjen vakanssien osalta säästöpotentiaali n.
200 000€). Kiinteistö- ja henkilöstösuunnitelmat vastaavat yhdessä tehtävänantoon,
jonka seurakunta sai Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin tutustumiskäynnillä
tammikuussa 2020, ja joiden tulee olla käytössä seurakunnassa
tapahtuvan piispantarkastuksen yhteydessä 2021. Tavoiteasiakirjan perusteella
kirkkovaltuusto edellyttää, että henkilöstö- ja kiinteistösuunnitelmat toimivat vuoden
2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnassa.
”Valtuustokauden 2019-2022 tavoitteet” –asiakirjan valmistelun yhteydessä
luottamushenkilöt asettivat seurakunnan henkilöstön vakanssit prioriteettijärjestykseen
ja tämän prioriteettijärjestyksen perusteella tavoiteasiakirjassa on nimetty ne vakanssit,
joihin vähennykset tulee kohdistaa ensimmäisenä.
Henkilöstösuunnitelman luonnoksen (liite 1) laadinnassa on noudatettu seuraavia
periaatteita: 1) Yleisenä suunnitteluperiaatteena on, ettei seurakunnan konstitutiivisiin
virkoihin voida puuttua ennen kuin muut vakanssit on käyty läpi. 2) Seurakunnan
varsinaisiin tehtäviin liittyviin vakansseihin ei puututa ennen kuin tuki- ja oheispalvelut
on käyty läpi. 3) Jos vaihtoehtona on osa-aikaisen tai kokoaikaisen työn tarjoaminen,
valitaan vaihtoehto, joka mahdollistaa kokoaikaisen (100%) työn.
Koska henkilöstösuunnitelma on suunnitelma henkilöstökulujen vähentämiseksi ja
koska se tarkoittaa henkilöstön irtisanomisia, lomautuksia ja tehtävänkuvien
uudelleenjärjestelyjä, seurakunnan työnantajana tulee käynnistää KirVesTes liitteen 10
mukainen tuta-menettely, jossa yhteistyötoimikunnalla (työnantajalla vähintään 10
työntekijää) on mahdollisuus tehdä esityksiä ja kommentoida henkilöstösuunnitelman
luonnosta.
Prosessin aikataulutus:
[+0 päivää]
Päätös tuta-menettelyn aloittamisesta (neuvoston kokous)
Kirjallinen ilmoitus tuta-menettelyn aloittamisesta yhteistyötoimikunnalle
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[+5 päivää]
Yhteistyötoimikunnan työskentely(t)
[+14 päivää]
Työnantajan päätös toimenpiteistä (neuvoston kokous)
+14 päivää tiedoksiannosta = lomautus
+ irtisanomisaika tiedoksiannosta = osa-aikaistus/irtisanominen

Kirkkoherran esitys:
1)Kirkkoneuvosto päättää aloittaa KirVesTes liitteen 10 mukaisen tuta-menettelyt liitteen 1
mukaisen työluonnoksen pohjalta, jossa on esitetty eräitä mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja
2)Yhteistyötoimikunta valmistelee työntekijöiden esityksen.
3)Kirkkoneuvosto käsittelee yhteistyötoimikunnan henkilöstösuunnitelmaluonnokseen tekemät
muutosehdotukset ja kommentit ja esittää henkilöstösuunnitelman kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

93 . § Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano
Selvitys:

Kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole
säädetty tai määrätty ….
4 ) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta ja kirkkolain 10:6 §
suorittaa kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta.
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös o tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivallan ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta
ja syyn tähän ilmoittaen saattaa viipymättä asia uudelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston 9.6.2020 pidetyn kokouksen
2/2020 päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan
eivätkä muutoin ole lainvastaisia.
Päätökset ovat saaneet lainvoiman 17.7.2020 ja kirkkovaltuusto on pannut
päätökset täytäntöön seuraavasti:
8. § Kokouksen avaus – ei toimenpiteitä
9. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – ei toimenpiteitä
10. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo – ei toimenpiteitä
11. § Työjärjestyksen hyväksyminen – ei toimenpiteitä
12. § Asiakirja ”Valtuustokauden tavoitteet 2019-2023” – toimitaan päätöksen
mukaisesti
13. § Määrärahan ylitykset vuosi 2019 – ei toimenpiteitä
14. § Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus – ei toimenpiteitä
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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15. § Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilivuodelta
2019 ja tilivuoden 2019 ylijäämän käsittely – ei toimenpiteitä
16. § Lisätalousarvio vuodelle 2020 - ei toimenpiteitä
17. § Talousarvion muutos vuodelle 2020, tulon lisäys – ei toimenpiteitä
18. § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021 – ilmoitetaan verottajalle
19. § Ilmoitusasiat - ei toimenpiteitä
20. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen – ei toimenpiteitä

Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuuston 9.6.2020 pidetyn kokouksen
2/2020 päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan
eivätkä muutoin ole lainvastaisia.

98. § Johtoalueen käyttöoikeussopimus
Selvitys:

Liite 2

Maankäyttö- ja rakennuslaki 161 §: Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen;
”Kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä
palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei
sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.
Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai
muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan
toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa,
sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta
päätättäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta
tarpeetonta haittaa.”
Voimatel Oy hakee lupaa sijoittaa Elisa Oyj:n tietoliikennekaapelit sekä
työlupaa kaapeliasennustyölle seurakunnan omistamille kiinteistöille
Kirkkoranta (077-403-13-47) ja Kirkkopuisto (077-403-35-2)
oheisen karttaliitteen mukaan. (Liite 2)

Talouspäällikön esitys:
Annetaan Voimatel Oy:lle lupa sijoittaa tietoliikennekaapelit sekä työlupa
kaapeliasennustyömaalle oheisen kartta liitteen mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

94. § Muut asiat
1. Kokouksessa Leena Jäntti teki esityksen, että Hankasalmen seurakunnassa
tehdään työilmapiirikartoitus .
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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95. § Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita
96. § Kooste päätösten valmistelussa suoritetuista lapsivaikutusten arvioinnista.
Kirkkojärjestys 23 luvun 3§:n mukaan
”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 18-vuotiasta.”
Valmistelussa on arvioitu, että 92 §.llä voi olla lapsiasianvaikutuksia.
97. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03 ja antoi liitteen 3 mukaisen
valitusosoituksen.

Puheenjohtaja
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