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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 5.5.2021 klo 17.30 – 19.53 
KOKOUSPAIKKA Vanha Pappila / Teams 

 
JÄSENET Kauranne Jussi  puheenjohtaja poissa  

 Alastalo Tiina               poissa työsuhteen vuoksi     

 Heikkilä Maria-Elina   
 Ihalainen Esko     varapj           

 Jokinen Päivi                               
 Karjalainen Eila               

 Miettunen Outi      teams     

 Palkkimäki Heikki 
 Walldén Jan 

                               
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero   kirkkovalt. puheenjohtaja, poistui § 102 
    teams             

  Järvinen Laura   kirkkovalt. varapuh.joht. 

    teams   
  Miia-Maria Leman, Tiina Alastalon varahenkilö, poistui §102 

    teams    
   

   

  Mäki-Laurila Hanna-Maija  talouspäällikkö  
  Laiho Anne   sihteeri, poissa   

  Alastalo Tiina   vt sihteeri     
   

       
ASIAT §§ 91 - 108 

 

   
 

  
 Esko Ihalainen          Tiina Alastalo                     

 

 
 

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  
. 5.5.2021 Vanha Pappila   

  
 allekirjoitukset   

     

  
   

  
 Heikki Palkkimäki    Jan Walldén  

   

Pöytäkirja on ollut    
yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 

 7. – 20.5.2021 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 
 

 

 
 

Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 
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§ 91 Kokouksen avaus ja alkuhartaus        asia n:o 1 
 
 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja Tiina Alastalo 

piti alkuhartauden.  
  
 

§ 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    asia n:o 2 
 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa-
puvilla (KL 7:4). 15.3.2021 voimaan astuneen kirkkolain muutoksen perusteella myös 

sähköinen kokous on mahdollinen. 
 

Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsuun 
on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. (Kn:n os 5:1) 
 

Kokouskutsut lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostilla 7.4.2021. Suo-
ritetun nimenhuudon mukaan seurakuntasalissa läsnä oli 6 kirkkoneuvoston jä-
sentä, etäyhteyden päässä 1 jäsen ja 1 varajäsen.  

 
Varapuheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 93 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 
 

Varapuheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytä-
kirjan tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Outi 
Miettusta ja Heikki Palkkimäkeä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Palkkimäki ja Jan Walldén 
 
 

§ 94 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Varapuheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja 
on nähtävillä 16. – 29.4.2021 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-ai-
kana klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 

§ 95 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

Varapuheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) 
hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
Liite 1 /Kneuv. 5.5.2021 § 95 
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§ 96 Seurakunnan vuosikirjan hyväksyminen                       asia n:o 6                                              
 

 Seurakunnan työntekijät ovat laatineet seurakunnan toiminnasta johtokuntien 
ja kirkkoneuvoston hyväksymät toimintakertomukset. Niiden pohjalta on koos-
tettu vuosikirjaehdotelma kuluneesta vuodesta 2020 (liite 2), jossa näkyy myös 
lyhyt katsaus seurakunnan talouteen vuodelta 2020.  
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen seuraavassa ko-
kouksessaan, voidaan vuosikirja painattaa ja julkaista välittömästi sen jälkeen.  
 

 Varapuheenjohtajan päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto tutustuu vuosikirjan raakileeseen,  
2) tekee siihen tarpeelliseksi katsomansa korjaukset, lisäykset ja poistot sekä  
3) antaa luvan sen painattamiseen ja julkaisemiseen kirkkovaltuuston hyväksyt-

tyä seurakunnan tilinpäätöksen.  
 
 Päätös:  

1) Esityksen mukaan. 
2) Esityksen mukaan. 
3) Esityksen mukaan. 

Liite 2/Kneuv. 5.5.2021 § 96 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: --- 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää 
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§ 97  Osa-aikaisen, määräaikaisen toimistosihteerin palkkaamisen ja hä-

nen tehtävänkuvansa hyväksyminen  asia n:o 7 
 

Seurakunnan kanslistin viranhaltijan viimeinen työpäivä ennen eläkkeelle siir-
tymistä on 12.5.2021. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan seurakunnan 
kirkkoherralla on oikeus palkata myönnettyjen määrärahojen puitteissa määrä-
aikainen työntekijä enintään yhdeksän kuukauden ajaksi (KnOS § 11). 
 
Kirkkoherra Kauranne sopi Tiina Alastalon kanssa määräaikaisesta, osa-aikai-
sesta (50%) toimistosihteerin tehtävästä huhtikuun alusta alkaen (liite 3). 
Tämä oa, ma toimi on yhdeksän kuukauden pituinen ja sen tehtävänkuva on 
liitteenä 4. 
 
Seurakunnan kanslistin työnkuva muuttui voimakkaasti seurakunnan liityttyä 
Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alusta. Sen jälkeen kanslistin 
työaika on suurimmalta osin mennyt taloustoimiston tehtävissä. Nyt peruste-
tun oa, ma toimen yhteydessä on mahdollisuus selvittää, tarvitaanko seura-
kunnassa kokoaikaista kanslistia vai selvitäänkö tehtävistä osa-aikaisen työnte-
kijän panoksella. Tämän selvityksen ajaksi kanslistin virka jätetään toistaiseksi 
täyttämättä.  
 
Varapuheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto 
1) toteaa oa, ma toimen perustamisen tapahtuneen annettujen valtuuksien 

puitteissa, 
2) tutustuu laadittuun tehtävänkuvaan, tekee siihen tarpeelliseksi katsomansa 

muutokset ja vahvistaa sen ja 
3) pyytää kirkkovaltuustolta luvan jättää kanslistin viran toistaiseksi täyttä-

mättä. 
 

 
Päätös: 
1) Esityksen mukaan. 
2) Esityksen mukaan. 
3) Esityksen mukaan. 
Tiina Alastalo poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
 

Liitteet 3 ja 4/Kneuv. 5.5.2021 § 97 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote taloustoimisto, asianosainen, kvalt sihteeri 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää         
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§ 98 Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Julistuksen johtokuntaan
       asia n:o 8 
  

Edellisessä kokouksessaan 14.4.2021 (§ 84) kirkkoneuvosto päätti valita edus-
tajansa Julistuksen johtokuntaan kuluvan kirkkovaltuustokauden ajaksi. 
 
Varapuheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa 
Julistuksen johtokuntaan vuosiksi 2021-2022. 
 
Päätös: Julistuksen johtokuntaan kirkkoneuvoston edustajaksi valittiin Esko 
Ihalainen vuosiksi 2021 – 2022. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote kvalt sihteeri 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää      
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§ 99 Oitin seurakuntatalon energiataloudellinen peruskorjauksen suunnit-

telu (KV)                      asia n:o 9 
  

 
 Hausjärven seurakunnan talousarviossa vuodelle 2021 on varattu varoja Oitin 

seurakuntatalon energiataloudelliseen peruskorjauksen suunnitteluun vuodelle 
2021. Kirkkoneuvostossa 10.2.2021 päätettiin hankesuunnittelutyöryhmä (jäl-
jempänä työryhmä), joka kilpailuttaa tarvittavat urakoitsijat ja hyväksyttää ne 
kirkkoneuvostossa. 

 
Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja suorittanut kilpailutuksen sekä LVI-
laitteiden kuntotutkimuksesta, että vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien vertai-
lusta koskien Oitin seurakuntataloa. LVI-laitteiden kuntotutkimuksen on tavoit-
teena selvittää rakennuksen LVI-laitteiden kunto ja korjaustarve kustannuksi-
neen. Lisäksi pyydettiin erillistä hintaa kiinteistön sähkö- ja rakennustekniikan 
kuntoarvioiden tekemisestä. 
Vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien vertailu tulee tehdä kaikkien kiinteistöön 
soveltuvien lämmitysjärjestelmien välillä. Vertailussa tulee ottaa huomioon ra-
kennuskustannukset, käyttökustannukset sekä takaisinmaksuaika verrattuna ny-
kyiseen lämmitysjärjestelmään.  
 
LVI-laitteiden kuntotutkimukseen saatiin tarjous neljältä urakoitsijalta, joiden 
tarjouksiin liittyi myös lisätyönä tehtävä sähkö- ja rakennustekniikan kuntoar-
vion tekeminen. 
 
 
 

  

LVI-kunto-
tutkimus 
sis. Alv 

lisätyö sähkö- ja 
rakennusteknii-
kan kuntoarvio 
sis.alv Yhteensä 

Raksystems Oy LVV-kuntotutkimus 5200,00 4216,00 9416,00 

Satpa LVI-kuntoarvio 4590,00 1674,00 6264,00 

ATPLukkari LVI-kuntotutkimus 8618,00 2480,00 11098,00 

KT-kuntotutkimus LVI-kuntotutkimus 6200,00                 3472,00 9672,00 

 
  
Työryhmässä keskusteltiin myös sähkö- ja rakennusteknisestä kuntoarviosta ja 
sen merkityksen kannalta kiinteistölle. Oitin seurakuntatalo on jo 30 vuotta 
vanha ja teettämällä myös sähkö- ja rakennustekniset kuntoarviot lisätyönä, an-
taisivat ne lisäarvoa tulevaisuuden suunnittelulle kymmenenkin vuotta eteen-
päin.  
 
LVI-laitteiden kuntotutkimuksen edullisimman tarjouksen antoi Satpa Oy 
4.590,00 euroa. Hintaa sisältyy asiantuntijakartoitukset mm. putkistoista, läpi-
valaisukuvat mm.  viemäri-, käyttövesi-, lämmitysverkostosta, ilmanvaihdon 
kuntoarvio sekä raportointi. Satpa Oy edellyttää suoritettua korkeapainehuuhte-
lua viemäriputkille ennen kuvausta ja tämä työ on lisätyötä arviolta 200,00 eu-
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roa vähintään kaksi tuntia. Satpa Oy:n tarjoukseen sisältyvä sähkö- ja raken-
nustekniikan kuntoarvio on 1.670,00 euroa. Muita mahdollisia lisätöitä voi tulla 
tutkimuksen aikana. 
Talousarviossa on varattuna investointiin Oitin seurakuntatalon energiataloudel-
liseen hankesuunnittelu 6.000,00 euroa. Satpa Oy:n tarjous sähkö- ja rakennus-
teknisine lisätöineen on 6.464,00 euroa (sis. myös korkeapainehuuhtelun vie-
märiputkistossa).  
 
Oitin seurakuntataloon soveltuvien vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien vertai-
luun saatiin kaksi tarjousta. Granlund Oy:ltä ja Instate Oy:ltä, joista Instate Oy 
on edullisempi vaihtoehto.  
 

 tekniset selvitykset 

Granlund Oy 4836,00 

Instate Oy 3516,64 

 
Työryhmä pitää kuitenkin tärkeänä lämmitysjärjestelmän vertailua. Lisämäärä-
rahaa tarvitaan 4.000,00 euroa tähän lämmitysjärjestelmän vertailuun. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: 
1) Kirkkoneuvosto päättää valita Oitin seurakuntatalon LVI-kuntoarvion tekijäksi 
Satpa Oy:n lisätöineen (sähkö- ja rakennustekninen kuntoarvio sekä viemärin 
korkeapainehuuhtelu) 6.464,00 euroa, sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto hyväk-
syy lisätalousarvion 500,00 euroa Oitin seurakuntatalon energiataloudellisen pe-
ruskorjauksen suunnitteluun.  
2) Kirkkoneuvosto päättää valita Oitin seurakuntatalon vaihtoehtoisten lämmi-
tysjärjestelmien vertailun tekijäksi Istate Oy:n, sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto 
myöntää lisätalousarvion 4.000,00 euroa vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien 
vertailun tekemiseen sisältyen Oitin seurakuntatalon energiataloudellisen perus-
korjauksen suunnitteluun.  
3) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 4.500,00 euron lisätalousarviota in-
vestoinnille Oitin seurakuntatalon energiataloudellisuus hankesuunnittelu, jotta 
on mahdollista suorittaa sekä LVI-kuntoarvio sisältäen viemärin korkeapaine-
huuhtelun sähkö- ja rakennusteknisine kuntoarvioineen, että lämmitysjärjestel-
män vertailu. 
 
Päätös: 
1) Esityksen mukaan. 
2) Esityksen mukaan. 
3) Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: ptk-ote k-valt sihteerille  
Muutoksenhaku: ei muutoksen hakua 
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§ 100   Tilintarkastuskertomuksen käsittely kirkkovaltuustolle esitettäväksi 

(KV)     asia n:o 10 
 

 
Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai lyhteiselle kirkkovaltuus-
tolla kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulok-
set. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväk-
syä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus. 

 
Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin 
säännöksiä ja asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai 
aiheutunut vahinko ole vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta 
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkoval-
tuustoon ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin.  

 
Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tili-
tarkastuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyy-
detyt vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuus-
ton käsiteltäväksi.  

 
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tar-
kastuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hy-
väksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.  

 
KJ 15 luku, 9 § 

 
seurakuntamme tilintarkastus pidettiin 27.4.2021 ja tilintarkastajat antoivat siitä 
tilintarkastuskertomuksen. Liite 5 jaetaan kokouksessa 

 
  

Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastuskerto-
muksen ja antaa siitä lausunnon kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. 

 
Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja antaa kertomuk-
sen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. 
 

Liite 5 Kneuv. 5.5.2021 § 100 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: ptk-ote k-valt sihteeri 

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 
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§ 101 Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan valmisteluvaiheen asiakirjat 
nähtävillä     asia n:ro 11 

 
 

Kirkkoneuvoston kokouksessa 28.8.2020 annettiin kunnalle tiedoksi seurakun-
nan halukkuus lausua Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan valmisteluvaiheesta. 
Hausjärven kunta on lähestynyt 14.4.2021 seurakuntaa tiedottamalla Hikiän ja 
kirkonkylän osayleiskaavan päivityksen luonnoksen liite 6 valmisteluvaiheen 
asiakirjojen nähtävillä olosta 14.4. – 20.5.2021 sekä mahdollisuudesta jättää 
asiasta lausunto Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava - Hausjärven kunta (haus-

jarvi.fi). 

 
Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan päivitetyn luonnoksen alueelle sisältyvät 
seuraavat Hausjärven seurakunnan tilat: 
 

kiinteistö kiinteistötunnus 
kaava 
merkki 

Vuorenmäki 086-403-0017-0037 Varikkorakennukset sekä suikale tienviertä h-maan vieressä AT-2 

Uusi h-maa 086-403-0007-0037 Uusi hautausmaa sekä siunauskappeli ja seurakuntatalo AT-2 ja MYg 
Kolkkala 3 pals-
taa 086-403-0007-0034 Vanha Pappila, pelto- ja metsäalue MA ja M 

  Uuden hautausmaan alueen takainen metsä AT-2 ja MYg 

  Entisen järven pohjan metsä M 

Kirkko 086-403-0001-0144 Kirkko ja kirkon hautausmaa AT-2 

Kirkon p-paikka 086-403-0001-0145 Kirkon parkkipaikka ja makasiini AT-2 

Vanha h-maa 086-403-0005-0012 Vanha Hautausmaa AT-2 

Kolonen 086-403-0007-0038 Maapohja, tyhjä kiinteistö AT-2 

Uusi Koskela 086-403-0007-0036 Koskelan talon tontti AT-2 

Pitäjän apul. palsta 086-403-0001-0008 Kappaisen tien varressa oleva pelto AT-2 
Pitäjän apul. virka-
talo 086-403-0001-0098 Kappalaisen tien varressa 54 puolella oleva metsä palsta AT-2 ja M 

Pietilä 3 palstaa 086-403-0001-0063 Kappalaisen tien varressa oleva metsä, johon kuulu peltoalue AT-2 

  

Kappalaisen tien varressa 54 puolelle oleva kapea metsä-
palsta M 

  kolmas alue ei kuulu käsiteltävälle alueelle  

Merkkien selitys AT-2 Väljä kyläalue  

 MYg Maa-ja metsätalousvaltainen alue, jolla on merkityksellisiä ymp. Ja geol. arvoja 

 MA Maisemallisesti arvokas peltoalue  

 M  Maa-ja metsätalousvaltainen alue  
 
 

 
Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan päivitetyn luonnoksen alueelle sijoittuu siis 
varsin useita Hausjärven seurakunnan kiinteistöjä. Kaavamerkintöjen osalta 
metsä- ja peltoalueet ovat merkinnällisesti asiallisia. Hautausmaan alueet ovat 
merkitty AT-2 (Väljä kyläalue, joka mahdollistaa asumisen, asumisen kaltaisen 
toiminnan, palvelun, elinkeinotoiminnan sekä majoitus- matkailu ja muun vas-
taavan toiminnan). Käydyssä keskustelussa Hausjärven kunnan kaavoittajan 
kanssa hautausmaiden kaavamerkinnästä, seurakunta voisi antaa lausunnon. 
Kaavamerkintä AT-2 määrittää kovin tarkasti asumisen mitoituksen: kuinka 
monta asuntoa saa rakentaa alle 4000 m2 mutta yli 2000 m2 tilalle. Mahdolli-

https://hausjarvi.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/yleiskaavat/hikian-ja-kirkonkylan-osayleiskaava/
https://hausjarvi.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/yleiskaavat/hikian-ja-kirkonkylan-osayleiskaava/
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sesti myytävälle Kolonen kiinteistölle olisi suotava tarkoituksen mukainen kaa-
vamääräys, jotta monipuolinen rakentaminen antaisi useita mahdollisuuksia 
kiinteistön rakentamiselle.  

 
Talouspäällikön päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja hyväksyy talouspäällikön laatiman  
lausunnon Hausjärven kunnalle koskien Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan 
päivitettyä luonnosta. Liite 7 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 6, 7 Kneuv. 5.5.2021 § 101 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta 
Toimenpiteet: lausunto kuntaan 

Muutoksenhaku: oik. vaatimus 14 vrk 
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§ 102 Työhyvinvointikyselyn tiedoksi saattaminen kirkkoneuvostolle 
      asia n:ro 12 
 

Hausjärven seurakunnassa tehtiin työhyvinvointiin liittyvä kartoitus syyskuussa 
2020. Työterveyshuollon kustannukset olivat ylittyneet, oli ollut pitkiä poissa-
oloja sekä jonkinlainen väsymys tuli esiin työyhteisössä. Myös korona-viruksen 
aiheuttama epävarmuus ja koko kevään jatkuneet kokoontumisrajoitukset ai-
heuttivat huolta ja väsymystä. Työ alkoikin kuormittaa erilaisesti. Yhteistyötoi-
mikunnassa oli puhetta työhyvinvointiin liittyvästä kyselystä. Kirkkovaltuustolta 
anottiin lisämäärärahaa, jotta voitiin tehdä työhyvinvointikysely ja siihen liittyen 
työpaikkaselvitys.  
Kysely lähetettiin jokaiselle syyskuussa vähintään vuoden mittaisessa palvelus-
suhteessa olleelle työntekijälle, joita oli 20 henkeä. Vastausprosentti oli 90 eli 
oikein hyvä. Kyselyn jälkeen työterveyshoitaja kävi tekemässä vielä työpaikka-
selvitykset jokaisessa kiinteistössä. Hausjärven seurakunnassa edellisistä työ-
paikkaselvityksistä oli jonkin verran aikaa ja nähtiin tarpeellisena, että tässä ti-
lanteessa käydään keskustelemassa henkilöiden kanssa myös työpaikalla. Työ-
paikkaselvitykset tehdään noin kolmen vuoden välein riippuen henkilöstöryh-
mästä. 
Marraskuun alkupuolella työterveyshoitaja tuli esittämään työhyvinvointikyselyn 
tuloksia. Kysymyksissä oli monipuolisesti selvitetty työntekijöiden tilaa työssä: 
mm. ottamalla huomioon fysikaaliset, biologiset, kemialliset, fyysiset ja ergono-
miset sekä psyko-sosiaaliset tekijät. Nämä yhdessä vaikuttavat työssä viihtymi-
seen, siksi viimeinen tarkastelun kohde oli työilmapiiri.  
Työpaikkaselvityksiin oli koottu näitä samoja huomioita työaloittain. Työpaikka-
selvitykset ovat jokaisen työtekijän nähtävissä seurakunnan yhteisessä tiedos-
tokansiossa. Työpaikkaselvityksissä oli toimenpide-ehdotuksena työterveyshuol-
lon suositus työterveyspsykologin tekemään suunnattuun selvitykseen työssä 
esiintyvissä psyko-sosiaalisissa kuormitustekijöissä. Tähän kuormitustekijään 
kohdistuvan työpaikkaselvityksen suunnittelupalaveri järjestettiin esimiestasolle 
huhtikuussa missä otettiin esille jo tehtyjä toimenpiteitä, asetettiin tavoitteita, 
joihin työyhteisössä pyritään sekä mietittiin keinoja päästä tavoitteisiin. Seu-
ranta suoritetaan ensi vuonna. 
Ei ole vain tietyn ajanjakson prosessi käydä läpi työn eri osa-alueiden kuormit-
tavuutta, vaan se tulisi ottaa huomioon joka päivä työyhteisössämme jokaisen 
työyhteisöön kuuluvan toiminnassa ja toimesta.  
 
Talouspäällikön päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi työyhteisössä tehdyt 
ja tulevat toimenpiteet. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 8, 9 Kneuv 20210505 § 102 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta 
Toimenpiteet: ptk-ote yhteistyötoimikuntaan 

Muutoksenhaku: oik. vaatimus 14 vrk 
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§ 103 Ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteumavertailu asia n:o 13 
 
 
Ensimmäinen vuosineljännes raportti osoittaa vuoden ajankohdalle hyvää tu-
losta. Verotuloja on kertynyt arvioitua enemmän, mutta tulee ottaa huomioon, 
että yleensä aina vuoden alkupuoli on suotuisampi verotulojen kertymisessä. 
Loppuvuodessa tulee ottaa huomioon lisäverojen ja veronpalautusten vaikutus. 
Toimintakate on hyvin alhainen vielä, sillä korona-epidemia on kevään aikana 
vain supistanut toimintaa kokoontumisrajoituksineen. Tästä johtuu myös, että 
toimintatuottoja ei ole kertynyt siinä määrin kuin normaalina toimintavuonna. 
 
Ohessa Hausjärven seurakunnan toteumavertailu 1.1. – 31.3.2021 
 

 
 
 
 
 
 

Hausjärven seurakunta 

1.1. - 31.3.2021

TP edellinen 

vuosi

2020

TA kuluva

2021

TA 

muutokset

2021

Toteuma

2021
Yli-ali T-%

Toimintatuotot -100 481,29 -94 980,00 -16 271,37 -78 708,63 17,1

Myyntituotot -1 042,00 -1 100,00 -148,39 -951,61 13,5

Maksutuotot -58 354,53 -56 580,00 -8 457,83 -48 122,17 14,9

Vuokratuotot -13 422,83 -15 330,00 -815,16 -14 514,84 5,3

Kolehdit, keräykset ja 

lahjoitusvarat
-12 431,82 -13 000,00 -2 276,99 -10 723,01 17,5

Tuet ja avustukset -10 383,24 -6 770,00 -1 862,00 -4 908,00 27,5

Muut toimintatuotot -4 846,87 -2 200,00 -2 711,00 511,00 123,2

Toimintakulut 1 419 368,68 1 504 700,00 325 491,06 1 179 208,94 21,6

Henkilöstökulut 868 198,94 925 310,00 188 758,78 736 551,22 20,4

Palvelujen ostot 283 653,80 333 600,00 89 471,80 244 128,20 26,8

Vuokrakulut 17 040,94 19 520,00 4 466,49 15 053,51 22,9

Aineet ja tarvikkeet 152 874,20 148 830,00 37 930,67 110 899,33 25,5

Annetut avustukset 69 617,81 55 110,00 4 367,86 50 742,14 7,9

Muut toimintakulut 27 982,99 22 330,00 495,46 21 834,54 2,2

TOIMINTAKATE 1 318 887,39 1 409 720,00 309 219,69 1 100 500,31 21,9

Kirkollisverotulot -1 525 763,76 -1 522 000,00 -446 138,68 -1 075 861,32 29,3

Valtionrahoitus -162 600,00 -165 590,00 -40 356,00 -125 234,00 24,4

Verotuskulut 22 395,34 22 300,00 5 542,94 16 757,06 24,9

Kirkon rahastomaksut 137 119,02 137 200,00 45 394,00 91 806,00 33,1

Toiminta-avustukset -8 219,13 -3 088,87 3 088,87 0,0

Rahoitustuotot- ja kulut 84,92 -180,00 -46,12 -133,88 25,6

VUOSIKATE -218 096,22 -118 550,00 -129 473,04 10 923,04 109,2

Poistot ja arvonalentumiset 146 088,37 146 180,00 38 422,05 107 757,95 26,3

Erilliskirjanpitona hoidetut 

rahastot
0,00

TILIKAUDEN TULOS -72 007,85 27 630,00 -91 050,99 118 680,99 -329,5

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -72 007,85 27 630,00 -91 050,99 118 680,99 -329,5
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Talouspäällikön päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ensimmäisen vuosineljänneksen talouden to-
teuman.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta 
Toimenpiteet: - 

Muutoksenhaku: oik. vaatimus 14 vrk 
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§ 104 Talousarvioraami vuodelle 2022                                         asia n:o 14 
 

Seuraavan vuoden talousarviokehykset perustuvat verotuloennusteeseen, joka 
on päivitetty maaliskuussa 2021, tulevaisuuden näkymiin, toiminnan laadun ja 
määrän muutoksiin, aikaisemmin mahdollisesti tehtyihin strategisiin linjauksiin 
sekä toiminnan tavoitteisiin. 
 
Kevät 2021 on kuitenkin vielä ollut maailman laajuisesti ja Suomessakin vallitse-
vien koronarajoitusten saartama. Keväällä on aloitettu rokottaa korona-virusta 
vastaan, mikä on nostanut maailmalla pörssikurssien arvoa. Taantuma ei ollut-
kaan viime vuonna niin suuri kuin oli odotettu. Liikkumis- ja kokoontumisva-
pautta on kuitenkin rajoitettu, mutta keväällä tautitapaukset ovat vähentyneet 
siinä määrin, että rajoituksia tultaneen jo kesän korvalla purkamaan hallitusti. 
 
Talouden toipuminen kuitenkin viivästyy, sillä rokottaminen on hidasta. Suomen 
talouden kohentuminen siirtyy syksylle 2021 kun vientikysyntä ja kotitalouksien 
kulutus lähtee nousemaan. Vuodelle 2022 Pellervon taloustutkimuksen mukaan 
Suomen talouden kasvu olisi 3,5 prosenttia, mutta ennusteen mukaan kasvu 
myös hidastuu ensi vuoden aikana. Tautitilanteen kehitys tuo yhä suurta epä-
varmuutta ennusteeseen.  
 
Julkisen talouden alijäämä ennustetaan pienenevän vuonna 2022, sillä talous-
kasvu on nopeaa ja väliaikaisten elvytystoimien loppuminen tasapainottaa jul-
kista taloutta.   
 
Kirkkohallituksen tilaama veroennuste syksyltä 2020 on päivitetty maaliskuussa 
2021. Hausjärven seurakunnan osalta verotuloennuste jää uuden ennusteen 
mukaan 1430 tuhanteen euroon. 

Hausjärvi 2019 2020 2021 2022 2023 

Asukasluku 8 260 8 176 8 166 8 088 8 014 

Jäsenmäärä 5 915 5 793 5 702 5 565 5 432 

Kirkollisveroa maksavat 4 021 3 950 3 885 3 792 3 702 

            

Muutos vuosittain 2019 2020 2021 2022 2023 

Asukasluku -1,87 % -1,02 % -0,12 % -0,96 % -0,91 % 

Jäsenmäärä -3,32 % -2,06 % -1,57 % -2,41 % -2,39 % 

Kirkollisveroa maksavat 3,90 % -1,77 % -1,63 % -2,41 % -2,38 % 

            

Suhde: Jäsenmäärä/asl. 2019 2020 2021 2022 2023 

Hausjärvi 72 % 71 % 70 % 69 % 68 % 

Hiippakunta 69 % 69 % 68 % 67 % 66 % 

Koko maa 69 % 68 % 67 % 65 % 64 % 

            

Suhde: Veroa maksa-
vat/asl 2028 2029 2030     

Hausjärvi 43 % 42 % 41 %     

Hiippakunta 42 % 41 % 41 %     

Koko maa 41 % 40 % 39 %     
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Kirkollisvero 1000 e 2019 2020 2021 2022 2023 

Hausjärvi 1 574 1 526 1 525 1 439 1 435 

Muutos-% 2,5 % -3,1 % 0,0 % -5,6 % -0,3 % 

 
Hausjärven seurakunnan veroprosentti on 1,75 ja se on kuitenkin keskitasoa 
korkeampi, joten raamia tehtäessä ei ole ajateltu nostettavan veroprosenttia.  
 
Korona-viruksesta johtuvien rajoitusten takia seurakunnan tilinpäätös osoitti yli-
jäämäistä tulosta. Vuoden 2020 toimintakulut alittuivat runsaat 8 prosenttia eli 
noin 128 600 euroa. Raamissa veroennustetta on arvioitu hieman rohkeammin 
kuin ennusteessa. 
 
Talousarvion laadintaohje ja toiminnan raamit vuodelle 2022 
”Palveluiden ostot” + ”Ostot tilikauden aikana” talousarvion raami on tilinpäätös 
2020 lisättynä 4 prosentilla. Mikäli toimintakate vuoden 2020 tilinpäätöksessä 
on yli 100 prosenttia, tällöin tulee pyrkiä pienentämään kuluja, jotta toiminta-
kate jää 100 prosenttiin tai alle.  Tulojen budjetoinnissa huomioidaan vuoden 
2020 toteuma, johon voi kuitenkin varovaisuuden periaatteella lisätä tuottoja, 
sillä vuosi 2020 oli poikkeuksellinen korona-viruksen takia. Retki- ja leiritoiminta 
oli keskeytettynä.  Toiminnan olennaiset muutokset ja niiden vaikutukset ta-
lousarvioon tulee perustella. Avustukset sekä Muut toimintakulut tulee pysyttää 
vuoden 2020 talousarvion tasolla jokaisella työalalla.  

 
Budjetoinnissa käytetään 1.1.2020 Kirkkohallituksen julkaisemaa tilikarttaa ja 
siihen liittyvää ohjeistusta. Talousarviotilien sisältö on hyödyllistä tallentaa itsel-
leen tiedostoksi, jotta pystyy seuraamaan mitä hankintoja määrärahalla vuoden 
aikana tehdään.  
 
Työalojen tulee laatia ehdotukset sekä leiri- ja retkimaksuista / asiakas että 
maksettavista kerhonohjaaja- ja isoispalkkioista kirkkoneuvostolle hyväksyttä-
väksi. Maksutuottojen budjetointi perustuu laskentaan.  
 
Jos työaloilla on esiintyviä taiteilijoita, heidän palkkionsa tulee arvioida myös 
joko palvelujen ostoihin tai palkkioihin. Palkkoihin lasketaan taloustoimiston toi-
mesta työnantajakulut. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion laadin-
taohjeet ja raamit talousarviovuodelle 2022. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

LaVa-harkinta: Tehdään talousarvion laadinnan yhteydessä. 

Toimenpiteet: Ptk-ote kirkkoherra, talouspäällikkö ja työalojen esimiehet 
Muutoksenhaku: oik. vaatimus 14 vrk 
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§ 105 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 15 
 
 Varapuheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat. 

 
Päätös: Muita asioita ei ollut. 

LaVa-harkinta: 
Toimenpiteet: 
Muutoksenhaku:  
 

 
§ 106 Ilmoitusasiat     asia n:o 16 
  

Varapuheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkko-
neuvostolle. 

 
 Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut. 
LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:   
Muutoksenhaku: --- 

 
 
§ 107 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 17 
 

Varapuheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 
24:4 § mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite ) 
 

Liite  / Kneuv. 5.5.2021 §  
LaVa-harkinta: ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 
 
§ 108 Kokouksen päättäminen   asia n:o 18 
 
 Varapuheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.53 
 

    
 

 


