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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 3.11.2020 klo 18.00 – 18.57

Paikka

Seurakuntatalo, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi

Osallistujat

Gustafsson Arto, puheenjohtaja
Manninen Antero, varapuheenjohtaja
Heikkinen Mirja-Liisa
Hyvärinen Raimo
Hyvönen Teija
Häkkinen Pekka
Jalkanen Sanna
Jäntti Leena
Karjalainen Salme
Kovanen Raili
Kärkkäinen Marjaana
Matilainen Pirkko
Mäkelä Tarja
Oksanen Katriina
Pöyhönen Esko
Pöyhönen Lahja
Romo Keijo
Rossi Pekka
Skantz Pirjo

Laitinen Mikko, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pitkänen Tiina, sihteeri

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Läsnä
x
x
x
x
x

Poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Pöytäkirjan tarkastaja
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Käsiteltävät asiat

§§ 22 - 33

Sivut 1 - 9

Arto Gustafsson
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Hankasalmi 4.11.2020

Pirjo Skantz
Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Pekka Rossi

Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa
6.11. – 7.12.2020

Todistaa
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

22. § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.
23. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Liite 1

Kokouskutsu (liite 1) on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ajalla 16.10 – 3.11.2020. Valtuutetuille on toimitettu
kokouksen esityslista 16.10.2020. Kokouksesta on ilmoitettu Hankasalmen Sanomissa 29.10.2020.

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

Puheenjohtaja

Merkittiin osallistujat pöytäkirjaan, todettiin että paikalla on 18 jäsentä
19:sta
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
24. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Selvitys:

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina vuorossa olisivat Pekka Rossi ja Pirjo Skantz, varalla
Antero Manninen.
Pöytäkirja tarkistetaan 5.11.2020 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 6.11. – 7.12.2020
kirkkoherranvirastossa virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

25. § Työjärjestyksen hyväksyminen
Selvitys:

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

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys:
Poistetaan esityslistan pykälä 26. Otetaan käsittelyyn kirkkoneuvoston 3.11.2020
tekemä esitys: Hankasalmen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2020. Tämän
pykälän numero on 33 ja se käsitellään pykälien 25 ja 27 välissä.

Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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33. § Hankasalmen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2020 (uudelleenkäsittely
virheellisessä järjestyksessä syntyneen päätöksen vuoksi)
Liite 2
Tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Leena Jäntti jääväsi itsensä, intressijääviys
kn 3.11.2020/
137 §
Selvitys:

Käsitellessään kokouksessaan 12.10.2020/119§ kirkkoherran jatkovalmistelemaa
esitystä seurakunnan henkilöstösuunnitelmaksi, asian käsittelyssä tapahtui Hallintolain
28§ mukaisesta esteellisyydestä johtuva virhe, jonka vuoksi kirkkoneuvoston esitys
kirkkovaltuustolle on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kirkkoneuvoston
kumottua virheellisessä järjestyksessä syntyneen päätöksen 12.10.2020/119§,
kirkkoneuvoston tulee käsitellä uudelleen esitys henkilöstösuunnitelmaksi siten, että
päätös tehdään esteettömällä kokoonpanolla.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi liitteen 2 mukaisen
Hankasalmen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2020 –asiakirjan.
Kokouksessa Esko Pöyhönen teki seuraavanlaisen muutosesityksen:
1. Muutetaan emännän ja apuemännän työtehtävät nimikkeelle palvelutyöntekijä.
Heidän tehtävinä tulee olemaan; kiinteistöjen hoito –ja huoltotyöt,
kahvitukset ja ruokapalvelut, vastata suntion sijaisuudesta.
Erityisosaamista vaativat huoltotyöt eivät kuulu tehtäviin.
Tehtävä ovat osa-aikaisia.
Työpaikkana Hankasalmen seurakunta.
2. Virastolla olevien työtehtävien uudelleen tarkastelu/järjestely
mm. palkanlaskennan kustannus omana/ostopalveluna selvitetään
Raimo Hyvärinen kannatti kokouksessa tehtyä muutosesitystä, joten suoritettiin
äänestys.
Ketkä äänestävät pohjaesitystä sanovat JAA ja ketkä muutosesitystä sanovat Ei
JAA
x

Mikko Laitinen
Katriina Oksanen
Raimo Hyvärinen
Raili Kovanen
Pirkko Matilainen
Esko Pöyhönen

Puheenjohtaja

EI
x
x
x

x
x

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös:

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä, joten kokouksessa tehty
muutosesitys tuli päätökseksi esitettäväksi kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

kv 3.11.2020
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi että:
1. Muutetaan emännän ja apuemännän työtehtävät nimikkeelle palvelutyöntekijä.
Heidän tehtävinä tulee olemaan; kiinteistöjen hoito –ja huoltotyöt,
kahvitukset ja ruokapalvelut, vastata suntion sijaisuudesta.
Erityisosaamista vaativat huoltotyöt eivät kuulu tehtäviin.
Tehtävä ovat osa-aikaisia.
Työpaikkana Hankasalmen seurakunta.
2. Virastolla olevien työtehtävien uudelleen tarkastelu/järjestely
mm. palkanlaskennan kustannus omana/ostopalveluna selvitetään

Kokouksessa Pirkko Matilainen teki vastaehdotuksen, että hyväksytään
Hankasalmen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2020 liitteen 2 mukaisesti.
Pekka Rossi ja Pirjo Skantz kannattivat vastaehdotusta.
Antero Manninen kannatti pohjaesitystä.
Koska kokouksessa oli tehty muutosesitys, jota kannatettu pohjaesitykseen
nähden, puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys.
Ne ketkä kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne ketkä kannattavat
kokouksessa tehtyä muutosesitystä äänestävät EI.
Äänestystapana on nimenhuutoäänestys.
Äänestyksen tulos liitteenä 4.
Päätös:

Äänestyksen tuloksena, 5 JAA-ääntä ja 12 EI-ääntä, kokouksen päätökseksi tuli
eniten ääniä saanut ehdotus liitteen 2 mukaisesti Hankasalmen seurakunnan
henkilöstösuunnitelmaksi 2020.

27. § Seurakunnan arkiston muuntaminen sähköiseen muotoon
kn 22.7.2020/79 §
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
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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arkisto saatetaan vastaamaan voimassa olevia arkistotoimen vaatimuksia.
Itsenäisen seurakunnan tulee kyetä huolehtimaan kaikista arkistointiin liittyvistä
vastuista ja velvoitteista.
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.

-----kn 12.10.2020/
120 §
Selvitys:

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakunnan arkiston digitointiprojektin yhdeksi vuoden
2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaperusteeksi. Koska arkistoinnissa on
kyse seurakunnan pakollisista velvollisuuksista, seurakunnan on osoitettava riittävät
määrärahat velvollisuuksien hoitoon. Jotta digitointaprojekti voidaan käynnistää,
tarvitaan kuitenkin kirkkovaltuuston päätös määrärahan osoittamiseksi vuodelle 2021.
Mikäli päätös tapahtuu vasta talousarvion kokonaisuuden yhteydessä, projektin
toimeenpano uhkaa viivästyä, mikä on käytössä oleva työvoima huomioon ottaen
haitallista.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että määräraha (n. 17 000€)
arkiston digitointiprojektin toteuttamiseksi vuoden 2021 aikana hyväksytään vuoden
2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion osaksi ennen koko vuoden 2021 talousarvion
kokonaisuuden valmistumista, jotta projektilla on paremmat edellytykset tulla valmiiksi
piispantarkastukseen mennessä.
Päätös:
Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys.
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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-----kv 3.11.2020
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että määräraha (n. 17 000€)
arkiston digitointiprojektin toteuttamiseksi vuoden 2021 aikana hyväksytään vuoden
2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion osaksi ennen koko vuoden 2021
talousarvion kokonaisuuden valmistumista, jotta projektilla on paremmat edellytykset
tulla valmiiksi piispantarkastukseen mennessä

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

28. § Hautapaikkamaksut ajalle 1.1. – 31.12.2021

Liite 3

kn 12.10.2020
122 §
Selvitys:

Vuosittain tulee vahvistaa hautapaikasta perittävä maksu.
Seurakunnan hautausmaalta luovutetaan kolmenlaisia hautapaikkoja:
arkkuhautapaikka, uurnahautapaikka ja hautapaikka tuhkan sirottelualueelta.
Uusia hautapaikkoja luovutetaan vain Lepola-hautausmaalta. Vanhalle
hautausmaalle (ns. pappilan mutkassa) voidaan haudata lunastettuun hautapaikkaan
mutta uusia hautapaikkoja sieltä ei luovuteta.
Uusia arkkuhautapaikkoja luovutetaan eniten J-alueelta, mutta seurakunnalla
on myös jonkin veran luovutettavia arkkuhautapaikkoja A – H osastoilla.
Uudet uurnapaikat sijaitsevat J – osastolla.
Hautapaikkamaksuja korotettiin vuodelle 2020, joten vuodelle 2021 ei ole
aihetta nostaa hautapaikkamaksuja.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että hautapaikkamaksut
ajalle 1.1. – 31.12.2021 ovat liitteen 3 mukaisia.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

------kv 3.11.2020
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että hautapaikkamaksut
ajalle 1.1. – 31.12.2021 ovat liitteen 3 mukaisia.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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29. § Kokouspalkkiot vuodelle 2021
kn 12.10.2020
126 §
Kirkkovaltuusto päättää kirkkovaltuuston –ja neuvoston jäsenten kokouspalkkioista. Vuonna 2020 kokouspalkkio on ollut 30 €/kokous, lisäksi
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle
ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle on maksettu 400 €:n vuosipalkkio.
Kilometrikorvaus maksetaan voimassa olevan taksan mukaan.

Selvitys:

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että vuonna 2021
kirkkovaltuuston –ja kirkkoneuvoston jäsenille maksetaan 30 €:n kokouspalkkio.
Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan 400 €:n vuosipalkkio.
Kilometrikorvaus maksetaan voimassa olevan taksan mukaan.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

----kv 3.11.2020
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että vuonna 2021
kirkkovaltuuston –ja kirkkoneuvoston jäsenille maksetaan 30 €:n kokouspalkkio.
Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan 400 €:n vuosipalkkio.
Kilometrikorvaus maksetaan voimassa olevan taksan mukaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

30. Kotimaalehden tilaus kirkkovaltuuston –ja neuvoston jäsenille vuodeksi 2021
kn 12.10.2020
129 §
Selvitys:

Seurakunnan kirkkovaltuuston –ja neuvoston jäsenille on tilattu seurakunnan
toimesta monen vuoden ajan Kotimaa-lehti. Lehdessä on yleistä tietoa
seurakuntien toiminnasta sekä ajankohtaisia asioita päätöksenteon tueksi.

Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että tilataan
seurakunnan toimesta kirkkovaltuuston –ja neuvoston jäsenille
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kotimaa-lehti vuodeksi 2021.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

--------kv 3.11.2020
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että tilataan
seurakunnan toimesta kirkkovaltuuston –ja neuvoston jäsenille
Kotimaa-lehti vuodeksi 2021.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

31. § Ilmoitusasiat
1.Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 16.9.2020/17 §
Laukaan, Konneveden ja Hankasalmen seurakuntien rakenneuudistus

32 . § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

Liite 5

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57 ja antoi liitteen 5
valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

