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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

69.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
70. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 15.7.2020.
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
päätösvaltainen.

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

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

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja varatarkastaja kokouspaikalla.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.7 – 25.8.2020 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkistajaksi Raimo Hyvärinen ja Pekka Häkkinen,
varalle Raili Kovanen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 24.7. – 25.8.2020 virastoaikana
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin puheenjohtajan kokouksessa tekemä esitys yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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72. § Työjärjestyksen hyväksyminen
Selvitys:

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

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

73. § Vs. kirkkoherran palkasta päättäminen
Selvitys:

Lapua hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 17.6.2020/5 § antanut
pastori Suvi-Orvokki Kunnastolle viranhoitomääräyksen Hankasalmen
seurakunnan kirkkoherran osittaisen (20 %) virkavapaan sijaisuuteen
1.1.-31.12.2020.
Kapituli ei määrää viransijaisuudesta maksettavaa korvausta vaan seurakunta
päättää sen itse.
Kunnastolle on maksettu ajalta 1.7.-31.12.2019 vastaavanlaisesta
viransijaisuudesta 133,70 €/kk. (kn päätös 24.10.2019/133 §)
Kirkkoherran esitys:
Maksetaan pastori Suvi-Orvokki Kunnastolle kirkkoherran osittaisen virkavapauden
(20 %) hoitamisesta 133,70 €/kk ajalta 1.1. – 31.12.2020.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

74. § Asiakkuustietojen ja käyttöoikeuksien päivittäminen pankkien kanssa

Selvitys:

Seurakunnan tulee päivittää asiakkuustiedot ja pankkitilien käyttöoikeudet pankkien
kanssa.
Yritysverkkopankin käyttäjä tulee yksilöidä henkilöittäin. Aikaisemmin yritys
itsessään on voinut olla käyttäjä, jolloin ei ole nimetty tiettyä henkilöä.
Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla ja talouspäälliköllä ja
kirkkoneuvosto päättää pankkitilien käyttöoikeudet ja laajuudet.

Talouspäällikön esitys:
Päivitetään seurakunnan pankkitilien käyttöoikeudet ja verkkopankkisopimukset
seuraavasti:
1. Myönnetään Hankasalmen seurakunnan pankkitilien käyttöoikeudet
seuraaville henkilöille:
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Mikko Laitinen xx.xx.xxxx
Tiina Pitkänen xx.xx.xxxx
Jaana Hupli xx.xx.xxxx
Päätös koskee seuraavia pankkitilejä:
FI36 5035 0410 0003 74 OKOYFIHH
FI34 5438 4420 0123 64 OKOYFIHH
FI45 4760 0010 0188 61 POPFFI22
FI67 1047 3000 1003 69 NDEAFIHH
2. Myönnetään Hankasalmen seurakunnan yritysverkkopankin laajat käyttöoikeudet
seuraaville henkilöille:
Tiina Pitkänen xx.xx.xxxx
Mikko Laitinen xx.xx.xxxx
Päätös koskee ainoastaan pankkitiliä:
FI45 4760 0010 0188 61 POPFFI22
3. Peruutetaan muiden henkilöiden pankkitilien käyttöoikeudet ja verkkopankin
käyttöoikeudet tämän pykälän päätöksen mukaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

75. § Puun myyntitarjoukset
Selvitys:

Seurakunnalla on voimassa oleva metsätaloussuunnitelma vuosille 2018-2027.
Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä on 1681 m3/vuosi.
Vuoden 2020 talousarviossa on puun myyntituloja arvioitu 60.000 eurolla.
Jussila-tilalla (kuvio 61) on uudistuskypsää metsää, jossa arvioitu
hakkuumäärä on 1200 m3 ja kantorahatulo noin 58.000 €.
Kuvion hakkuu on merkitty kesällä tehtäväksi, joten sen olisi mahdollista tehdä
vielä vuoden 2020 aikana.

Talouspäällikön esitys:
Pyydetään puun myyntitarjoukset Jussila (77-403-42) nimiseltä tilalta kuviosta 61.
Valinta tehdään pelkästään puusta saadun hinnan perusteella.
Tarjoukset pyydetään seuraavilta yrityksiltä:
Keitele Group Oy, Keitele Forest
Metsä Group, Metsäliitto Osuuskunta
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Versowood Oy
Kirkkoneuvostolle osoitetut tarjoukset tulee toimittaa 21.8.2020 klo 15
mennessä: tiina.pitkanen@evl.fi tai seurakunnan postiosoitteeseen,
Pappilantie 5, 41520 Hankasalmi.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kokouksessa tehty muutosesitys:
Lisätään tarjouspyyntöön, että tehty tarjous voidaan hylätä tai hyväksyä.
Lisäksi pyydetään tarjous myös mahdollisista harvennushakkuista.
Tarjouksen laskentaperusteena tulee olla runkohinnoittelu.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.

Leena Jäntti liittyi kokoukseen klo 16.45.

76. § Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntö Hankasalmen, Konneveden,
Laukaan ja Äänekosken seurakunnille
liitteet 1 ja 2
Selvitys:

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli pyytää Hankasalmen, Konneveden, Laukaan ja
Äänekosken seurakunnilta liitteen 1 mukaista lausuntoa oman harkintansa pohjaksi
seurakuntarakenteen pohtimiseksi.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat koostanet olemassa olevien tietojen ja tehtyjen
päätösten pohjalta vastaukset seurakunnalle osotettuihin kysymyksiin.
Lausuntoluonnoksen valmistelussa on hyödynnetty myös luottamushenkilöille
ja seurakunnan työntekijöille lähetettyjä kyselyjä.
Lausuntoluonnos on liitteenä 2.
Lausunnon keskeisimpänä kannanottona ovat kysymykset Hankasalmen seurakunnalle
mieluisimmasta liitoskumppanista, kun vaihtoehtoine ovat Laukaan ja Äänekosken
seurakunnat sekä mahdollisen seurakuntaliitoksen toteutusmallit, kun vaihtoehtoina
ovat seurakuntayhtymä tai yhden seurakunnan malli. Lausunnon mukaan
Hankasalmen seurakunnan mieluisin vaihtoehto olisi yhden seurakunnan mallina
toteutettu liitos Laukaan seurakunnan kanssa.

Kirkkoherran esitys:
Hyväksytään liitteen 2 mukainen lausunto Hankasalmen seurakunnan lausunnoksi
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille.
Päätös:

Hyväksyttiin liitteen 2 mukainen lausunto toimitettavaksi Lapuan
hiippakunnan tuomiokapitulille.

77. § Työnantajan toimintamalli koskien virkavapaata/työvapaata toisen tehtävän koeaikaa
varten

Selvitys:

Puheenjohtaja

Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt 9.6.2020/12 § tavoitella
jäljellä olevan valtuustokauden (2019-2022) aikana kiinteiden kulujen vähennyksiä
myös henkilöstön työtehtäviä uudelleen järjestämällä, on henkilöstön kannalta
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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kohtuullista tietää työantajan menettelytavasta koskien virkavapaata/työvapaata
toisen tehtävän koeajan sekä sivutoimilupien osalta.
Hankasalmen seurakunta on työnantajana kirkkoneuvoston päätöksellä
16.7.2015/67 § omaksunut toimintatavakseen (työnantajapolitiikka) myöntää
vakituiselle viranhaltijalle/työntekijälle hakemuksesta virkavapaata/työvapaata
toisen tehtävän koeajaksi, ja koska tämä periaate on myös vahvistettu työnantajan
erillisellä päätöksellä, henkilöstöllä on perusteltu syy olettaa, että
työnantaja noudattaa johdonmukaisuutta ja siten henkilöstön
tasavertaista kohtelua jatkossakin. Mikäli työnantaja haluaisi muuttaa
omaksumaansa toimintatapaa, tästä olisi tarpeellista tehdä päätös, jotta
henkilöstöllä olisi varmuudella tiedossa työnantajan toimintatapa.

Kirkkoherran esitys:
Hankasalmen seurakunta työnantajana pitää voimassa kirkkoneuvoston päätöksen
16.7.2015/67 § mukaisen toimintamallin, jonka mukaan vakituiselle viranhaltijalle/
työntekijälle myönnetään hakemuksesta virkavapaata/työvapaata toisen tehtävän
koeaikaa varten.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

78. Työvapaa hakemus
Selvitys:

Hankasalmen seurakunnan lastenohjaaja Kristiina Korhonen hakee työvapaata
omasta tehtävästään ajalle 01.08.2020. – 31.05.2021 henkilökohtaisten
syiden takia. Kyseessä on työnantajan harkinnanvarainen virkavapaa/työvapaa.
Virkavapaan/työvapaan ajalta ei makseta palkkaa.
Esimies puoltaa työvapaan myöntämistä.

Kirkkoherran esitys:
Myönnetään Hankasalmen seurakunnan lastenohjaaja Kristiina Korhoselle
työvapaata ajalle 01.08.2020 – 31.05.2021.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

79. § Seurakunnan arkiston muuntaminen sähköiseen muotoon
Selvitys:

Puheenjohtaja

Seurakunnan arkisto sijaitsee Pappilan virastokeskuksessa olevassa arkistotilassa.
Arkistotila itsessään ei enää täytä kaikkia voimassa olevia arkistotilalle asetettuja
vaatimuksia. Toiseksi kirkkovaltuusto on päätöksellään 9.6.2020/12 § nimennyt
kyseisen rakennuksen sellaiseksi seurakunnan toimitilaksi, josta luopumalla voidaan
tavoitella seurakunnan vuotuisten kiinteiden kulujen vähennystä.
Kolmanneksi on tiedossa, että Hankasalmen seurakuntaan tehdään piispantarkastus
syksyllä 2021, ja piispantarkastukseen liittyen seurakunnan tulee osoittaa, kuinka
arkisto saatetaan vastaamaan voimassa olevia arkistotoimen vaatimuksia.
Itsenäisen seurakunnan tulee kyetä huolehtimaan kaikista arkistointiin liittyvistä
vastuista ja velvotteista.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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kirkkohallitus on solminut paikallisseurakuntia varten puitesopimuksen Canon
Oy:n kanssa arkistojen digitoimisesta ja Hankasalmen seurakunta on saanut
Canon Oy:ltä ratkaisuehdotuksen eli tarjouksen seurakunnan arkiston muuttamisesta
digitaaliseen muotoon. Digitointiprojektin avulla seurakunnan tavoitteena olisi
- varmistaa aineiston säilyminen ja paperiarkistoon kohdistuvien riskien minimointi
- järjestää aineiston digitointi ja aineiston säilyttäminen
- parantaa arkistossa olevan tiedon saatavuutta ja löydettävyyttä
- parantaa arkistossa olevan tiedon hallittavuutta ja tietoturvaa
Mikäli seurakunnan arkisto olisi sähköisessä muodossa, arkistotilan tarve vähenisi
olennaisesti nykyisestä, mikä osaltaan helpottaisi toimintojen sijoittelua ja
mahdollistaisi yksinkertaisempia tilaratkaisuja (mukaan lukien toimintojen
keskittäminen kirkonkylän seurakuntatalolle)
Kirkkoherran esitys:
Seurakunnan arkistointiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi, arkiston käytettävyyden
lisäämiseksi ja tilantarpeen vähentämiseksi vuoden 2021 talousarvioon varataan
Canon Oy:n tarjouksen mukainen määräraha arkiston digitointiprojektin toteuttamiseksi
vuoden 2021 aikana siten, että jos mahdollista, projekti olisi valmis
piispantarkastukseen mennessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

80. § Talouden toteuma tammi – kesäkuu 2020
Selvitys:

Tammi – kesäkuun talouden toteuma on ollut seuraavanlainen:

Toteuma
1 - 6 /2019

Toteuma
1 - 6 /2020

Yli-ali

T-%

Toimintatuotot

-127 485,05

-226 010,00

-36 516,68

-189 493,32

16,2

Toimintakulut

520 406,20

1 098 452,00

473 155,58

625 296,42

43,1

TOIMINTAKATE

392 921,15

872 442,00

436 638,90

435 803,10

50,0

-510 907,64

-926 000,00

-501 421,02

-424 578,98

54,1

6 440,96

13 600,00

6 684,68

6 915,32

49,2

41 857,00

69 900,00

37 470,34

32 429,66

53,6

-16 846,00

-13 540,00

-13 540,00

0,00

100,0

-15,18

-12 030,00

-1 277,36

-10 752,64

10,6

-86 549,71

4 372,00

-35 444,46

39 816,46

-810,7

41 260,22

84 629,00

42 391,75

42 237,25

50,1

Poistoerojen lisäys (-) tai
vähennys (+)

-17 389,70

-34 778,00

-17 389,70

-17 388,30

50,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-62 679,19

54 223,00

-10 442,41

64 665,41

-19,3

Verotulot ja valtionrahoitus
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot- ja kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

Puheenjohtaja

TA yhteensä
2020

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Toimintakate on tasan 50 % ta:sta vaikka toimintatuloissa ollaan jäljessä
huomattavasti talousarviosta. Johtuu siitä, että toimintakulut ovat olleet
pienemät verrattuna talousarvioon.
Koronan vaikutus toimintatuloihin – ja menoihin ei ole vielä ollut kovin suurta.
Verotuloja on kertynyt 453.715 €, mikä on 54,7 % talousarviosta.
Oletettavissa kuitenkin on, että verotulot tulevat olemaan syksyllä pienemmät,
johtuen mm. koronan vaikutuksesta työllisyys tilanteeseen.
Talouspäällikön esitys:
Merkitään tiedoksi talouden toteuma ajalta tammi – kesäkuu 2020.
Päätös:

Merkittiin talouden toteuma tiedoksi.

81. § Telekaapeleiden ja laitteiden sijoittaminen seurakunnan kiinteistöille
Selvitys:

Liite 3

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.”
Telia Finland Oyj:n tarkoituksena on sijoittaa telekaapelit seurakunnan omistamille
kiinteistöille Kirkkoranta (77-403-13-47) ja Kirkkopuisto (77-403-35-2) oheisen
karttaliitteen 3 mukaisesti.
Telekaapeli lähtee Hankasalmen kunnan virastotalolta ja määränpää on uusi
koulukeskus.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto antaa Telia Finland Oyj:lle luvan sijoittaa telekaapelit sekä niihin
liittyvät laitteet Kirkkoranta (77-403-13-47) ja Kirkkopuisto (77-403-35-2)
nimisille kiinteistöille oheisen karttaliitteen 3 mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

82. § Muut asiat
1. Keskusteltiin palvelupäivistä
2. Keskusteltiin mm. koronan vaikutuksesta työtilanteeseen

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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83. § Ilmoitusasiat
1 Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
- 16/2020 Laajamittaiseen maahantuloon valmistautuminen seurakunnissa
- 17/2020 Kopiointisopimukset siirtyvät seurakuntien ja seurakuntayhtymien
hoidettavaksi vuoden 2021 alusta
- 18/2020 kirkkohallituksen poikkeusoloja koskevien väliaikaisten
määräysten voimassaolo
2 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
- A4/2020 Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022
3 Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 17.6.2020/ 9 §
- rippikoulun ohjesäännön hyväksyminen
4 Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 17.6.2020/5 §
- virkamääräys Suvi-Orvokki Kunnastolle kirkkoherran osittaisen
virkavapaan sijaisuus 1.1.-31.12.2020
5 Lapuan hiippakunnan johtamisen päivät 1.-2.9.2020 Jämsässä
6 Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 6-8/2020, määräaikaiset työsuhteet

Yleiskirjeet löytyvät
osoitteesta:http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=Content5D9D1

84. § 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 kokouksen päätöksillä 77 § ja 78 § on
vaikutuksia lapsiin.

85. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00 ja antoi valitusosoituksen
liitettäväksi pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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