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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 29.4.2020 klo 17.05 – 18.40

Paikka

Kirkonkylän seurakuntatalo, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi

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

Läsnä Poissa Varajäsen
x
x
Katriina Oksanen
x
Rossi Pekka
x
Romo Keijo
x
Skantz Pirjo, esteilm.
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

§§ 43 – 56

Sivut 1 - 8

Mikko Laitinen
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Hankasalmi 5.5.2020

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Pirkko Matilainen
Esko Pöyhönen
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.5.2020 –
8.6.2020.

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

43.§ Kokouksen avaus
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
44. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 23.4.2020.
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.

45 .§ 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. Pöytäkirjantarkistajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.5. – 3.6.2020 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Pirkko Matilainen ja Esko Pöyhönen,
varatarkastajaksi valitaan Pekka Häkkinen. Pöytäkirja tarkastetaan 5.5.2020
mennessä. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 6.5.2020 –
8.6.2020 virastoaikana ja nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys.

Pekka Rossi liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 17.11
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46. § 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.
Kokouksessa tehty lisäysesitys esityslistaan
Kokouskutsussa mainitun 49 § otsikko puuttuu etukäteen lähetetystä
esityslistasta ja se lisätään esityslistaan.
49. § Muutokset nimikko -, yhteistyö ja palvelusopopimuksiin eri
lähetysjärjestöjen kanssa
Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi tehdyllä lisäyksellä.

47. § Yksittäisen työntekijän työsuhteen ehtoja koskeva asia
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 23 §

(salainen)

48. § Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilivuodelta 2019 ja tilivuoden
2019 ylijäämän käsittely
Selvitys:

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 2.4.2020/32 § esittää kirkkovaltuustolle vuoden
2019 tilinpäätöksen vahvistamista.
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille jäi käsittelemättä ko pykälässä samoin
ylijäämän käsittely.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tilivuodelta 2019 ja tilivuoden ylijäämän 58.483,35 €
siirtämistä taseeseen edellisten vuosien yli/alijäämä-tilille.
Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
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49. § Muutokset nimikko -, yhteistyö ja palvelusopopimuksiin eri
lähetysjärjestöjen kanssa

Selvitys:

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksen on
evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Hankasalmen
seurakunnassa tätä on toteutettu siten, että kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa
on solmittu yhteistyösopimuksia (sopimuksen nimike vaihtelee järjestöittäin), joiden
tehtäväksi työksi. Osa tarkoitukseen kanavoidusta rahallisesta tuesta katetaan
seurakunnan verotuloista, merkittävä osa seurakuntalaisten itse pyörittämän
kirpputorin tuotosta.
Vuoden 2020 talousarviossa lähetystyöhön kohdennetun rahallisen tuen yhteissumma
on 29.740 €, joka kirjautuu tilinpidollisesti useammalle kustannuspaikalle seuraavasti:
Lähetystyö
Kansainväkinen diakonia
Muu srk.työ (kirpputori)

13.240 €
5.000 €
11.500 €

Yhteistyösopimuksittain tarkasteltuna rahallinen tuki jakautuu seuraavasti:
Yhteistyösopimukset
Medialähetys sanansaattajat ry
3.500 €
(16.4.2013 alkaen)
Suomen ev.lut. kansanlähetys ry
5.000 €
(27.7.2013 alkaen)
Nimikkosopimus
Suomen ev.lut. kansanlähetys ry

5.000 €

Palvelusopimus
Suomen Lähetysseura ry
13.240 €
Sopimuksen tarkistuspiste on 30.11.2020.

(alkaen 1.8.2013)

(1.1.2019 alkaen)

Lisäksi Kirkon Ulkomaan avulle on ollut vuosittain 5.000 euron avustus
talousarviossa.
Seurakuntalaisten ponnistuksin kerätyn rahallisen tuen osuus kokonaissummasta
perustuu ennen kaikkea arvioon kirpputoritoiminnan tuotosta, joka vuoden 2020
talousarviota laadittaessa on ollut n. 11.500 € Tällöin kirkollisverotulosta katettavan
rahoituksen osuus on 18.240 €.
Voimassa olevasta sopimusteknisestä järjestelystä johtuen seurakunta on sitoutunut
tukemaan kaikkia niitä lähetysjärjestöjä, joiden kanssa on voimassa oleva sopimus,
sopimukseen kirjatulla summalla vuosittain, vaikka seurakuntalaisten ponnistuksen
kerättävä rahasumma jäisi huomattavastikin ennakoitua pienemmäksi. Toisin sanoen,
mikäli rahallista tukea ei saada vuositasolla kerättyä ennakoidusti, seurakunta rahoittaa
puuttuvan osuuden suoraan verotuloista.
Hallinnollisesti voimassa oleva järjestely on ollut seurakunnan kannalta
yksinkertainen, kun avustuskohteet ovat olleet pysyviä ja seurakuntalaisten esityksistä
nousseita. Kirpputorin vuosittainen tuota on arvioitu maltillisesti ja sopimusten
Puheenjohtaja
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yhteissumma on sovitettu tähän konservatiiviseen arvioon. Järjestelyn
yksinkertaisuuteen sisältyy kuitenkin taloudellinen riski (velvollisuus maksaa
sopimusten mukainen summa vuosittain), ja riski on tunnistettu jo aikaisemmin.
Tämän vuoksi asiasta on käyty keskusteluja riskin poistamiseksi. Koronaviruksesta
aiheutunut poikkeustilanne ja siitä aiheutunut kirpputorin toiminnan keskeyttäminen
ovat johtaneet taloudellisen riskin realisoitumineen.
Riski olisi mahdollista purkaa siten, että talousarvioon perustuva seurakunnan
verotuloista katettava osuus rahallisesta tuesta erotettaisiin selkeämmin
seurakuntalaisten ponnistuksin rahoitettavasta rahallisesta tuesta. Tällöin kiinteiden
vuosittaisten yhteistyösopimusten yhteissumma perustuisi verotuloista otettavaan
rahoitukseen ja seurakuntalaisten ponnistuksin vuoden aikana kerätty tuki jaettaisiin
erillisellä kirkkoneuvoston päätöksellä aina vuoden lopussa. Jotta tähän tilanteeseen
päästäisiin, tulisi seurakunnan irtisanoa muut kuin verovaroin katettavat voimassa
olevat yhteistyösopimukset. Olennaista on, että seurakunnan näkökulmasta järjestelyn
tarkoituksena ei ole vähentää lähetystyön kokonaisrahoitusta, vaan siirtyä
sopimusjärjestelyyn, jossa viimekätinen riski ei jää seurakunnan verovaroin
kustannettavaksi. Mikäli seurakuntalaisten ponnistuksin syntyvää tuottoa on vuoden
lopussa jaettavissa ennakoitua enemmän, kaikki jaetaan. Mikäli vapaaehtoista
lähetyskannatusta kertyy vähemmän, jaetaan joka tapauksessa myös verotuloista
katettava perusosa, johon on sopimuksilla sitouduttu.
Kirkkoherran esitys:
Irtisanotaan seuraavat sopimukset:
Yhteistyösopimukset
Medialähetys sanansaattajat ry
Suomen ev.lut. kansanlähetys ry
Nimikkosopimus
Suomen ev.lut. kansanlähetys ry

3.500 €
5.000 €
5.000 €

Suomen Lähetysseura ry:n kanssa tehtyä palvelusopimusta tarkastetaan uudelleen
30.11.2020.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

50. § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021
Selvitys:

Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 alkaen 1,95 %.
Kirkollisverokertymä on ollut viime vuosina:

2014
940.724

2015
905.773

2016
869.537

2017
876.482

2018
799.577

2019
853.031

2020 arvio
829.000

Lisäksi seurakunta saa valtionrahoitusta. Valtionrahoituksen maksuperusteena on
kunnan väkiluku. Vuodelle 2020 on valtionrahoitusta arvioitu tulevan 97.000 €.
Puheenjohtaja
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Verotulot ja valtionrahoitus on seurakunnan pääasiallinen tulonlähde ja nämä
eivät näyttäisi kasvavan seurakunnassamme, päinvastoin.
Ennusteiden mukaan seurakuntamme jäsenmäärä olisi vuonna 2030
2600 jäsentä, eli jäsenmäärä pienenesi yli 100:lla jäsenellä vuosittain seuraavan
10:n vuoden aikana.
Kevään 2020 aikana on Suomen ja koko maailman tilanne muuttunut varsin
paljon, johtuu covid 19 – viruksesta. Talouden arvioidaan kutistuvan yli 5:n prosentin
verran tänä vuonna. Suomessa lomautettujen ja työttömien määrä on kasvanut
ja tässä vaiheessa ei vielä tiedetä missä vaiheessa talous alkaa elpymään.
Lomautettujen ja työttömien määrä kasvu johtaa verotulojen pienenemiseen.
Vuodelle 2020 verotuloja on arvioitu kertyvän 829.000 € ja mikäli arvio talouden
taantumasta 5 % pitää jotenkuten paikkaansa, arvioidaan verotulojen pienenevän
vuodelle 2021 noin 41.000 € ollen 787.000 €.
Tuloveroprosentin nostolle olisi tarvetta, mutta jo tällä hetkellä tuloveroprosentti on
yli keskitason ja talouden tasapainottaminen on tapahduttava muilla keinoin
kuin tuloveroprosenttia nostamalla.
1,95 %:n kirkollisvero toisi verotuloja vuodelle 2021 noin 787.000 € mikäli taantuma
on 5 %:n luokkaa.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi
määrätään 1,95 %.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

51. § Talouden toteuma tammi – maalisuu 2020
Tammi – maaliskuun talouden toteuma on ollut seuraavalainen:

Selvitys:

Toimintatuotot
Toimintakulut
Aineet ja tarvikkeet
Toimintakate
Verotulot
Valtionrahoitus
Vuosikate
Yli/alijäämä

1 - 3/2019
21.498
235.691
42.018
214.192
237.688
23.898
37.710
25.775

Ta 2020
226.010
1.090.252
159.049
864.242
829.000
97.000
- 9.712
- 59.563

1 – 3/2020
22.398
227.977
34.847
205.578
236.456
23.853
41.509
29.008

Tot. %
9,9
20,9
21,9
23,8
28,5
24,6

Verotuloja on kertynyt lähes saman verran kuin viime vuonna samaan aikaan.
Toimintatuotot ja toimintakuutkin ovat lähellä samaa kuin vuosi sitten.
Puheenjohtaja
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Maaliskuun puolesta välistä lähtien seurakunnan kokoava toiminta on lopetettu
toistaiseksi covid 19-viruksen aiheuttamien rajoitusten johdosta.
Tämä on aiheuttanut jonkin verran tulojen menetyksiä, mutta kulut ovat kuitenkin
lähes ennallaan.
Verotulot pysynevät viime vuoden tasolla vielä pari kuukautta, mutta pandemia
vaikuttaa työllisyys tilanteeseen lomautusten ja irtisanomisten muodossa ja
odotettavissa on, että verotulot pienenevät syksyllä.
Talouspäällikön esitys:
Merkitään tieoksi talouden toteuma tammi – maaliskuu 2020
Päätös:

Merkittiin tiedoksi talouden toteuma tammi – maaliskuu 2020

52. § Talousarvion muutos vuodelle 2020, tulon lisäys
Selvitys:

Kirkkoneuvoston tulee viedä kirkkovaltuuston päätettäväksi mikäli kuluvan
vuoden talousarvioon on tarvetta tehdä muutoksia.
Kirkkohallitus on maksanut helmikuussa 2020 seurakunnalle verotulojen täydennysavustusta 13.540 € ja tämä ei ollut tiedossa vuoden 2020 talousarviota tehtäessä.
Tämän muutoksen johdosta vuoden 2020 talousarvion alijäämä olisi 46.023 €.
(ennen muutosta alijäämä 59.563 €)

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että vuoden 2020 talousarvioon tehdään
tulon lisäys 13.540 € kohtaan verotulojen täydennysavustus.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

53. § Muut asiat
Ei muita asioita
54. § Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
- 13/2020 Esitykset Pro Ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien
saajiksi itsenäisyyspäivänä 2020
55. § 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 pykälällä 51 on myönteinen vaikutusta lapsiin.
Puheenjohtaja
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56. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen
liitettäväksi pöytäkirjaan.
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