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KOKOUSAIKA   KESKIVIIKKONA 19.5.2021 KLO 18.00 – 19.56 
KOKOUSPAIKKA   OITIN SEURAKUNTATALO  
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  TEPPOLA EERO  PUHEENJOHTAJA    
   ALASTALO TIINA  POISSA  

HAAPARANTA MALLA TEAMS 
 HAKOLA MARTTI    

HEIKKILÄ MARIA-ELINA TEAMS 
  IHALAINEN ESKO    

JOKINEN PÄIVI     
JUURI ANU    
JÄRVINEN LAURA  VARAPJ , TEAMS  
KONTULA EVA   TEAMS  
KOSENIUS JARI    
LAAKSO-PIKI PÄIVIKKI    
LAHTINEN SAARA-LEEA  

  MASALIN KARI   TEAMS  

MIETTUNEN OUTI  POISSA 
  PALKKIMÄKI HEIKKI   

PURANEN ANNE 
REUNANEN KAI  POISSA 

  SILVÁN TIMO  TEAMS 
  

   
  

  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET  KAURANNE JUSSI  KIRKKONEUVOSTON PJ  
   MÄKI-LAURILA HANNA-MAIJA  TALOUSPÄÄLLIKKÖ    
   PAJUNEN LAURA  VARAJÄSEN, TEAMS 
       
ASIAT   §§ 12 –  27 
 
ALLEKIRJOITUS    
   

PUHEENJOHTAJA  SIHTEERI 
 
   ……………………  ……………………….. 
   EERO TEPPOLA  HANNA-MAIJA MÄKI-LAURILA  
 
    
       
 
                               
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU   AIKA JA PAIKKA  
   KE 19.5.2021 HAUSJÄRVI 
 

  
ALLEKIRJOITUKSET  
 
……………………………….. …………………………………

  

ESKO IHALAINEN   MARTTI HAKOLA 
 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI   AIKA JA PAIKKA  
NÄHTÄVÄNÄ   21.5. - 20.6.2021  
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§ 12 Kokouksen avaus                   asia n:o 1 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02. Talouspäällikkö piti alkuhartauden.     
 
 
§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   asia n:o 2 
 

Kirkkovaltuuston kokouksesta on kuulutettu Aamupostissa tiistaina 12.5.2021.     
Asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 
12.5.2021 – 19.5.2021.  Kokouskutsut postitettiin valtuutetuille keskiviikkona 
12.5.2021. Tilinpäätösaineisto postitettiin tiistaina 11.5.2021        
(KJ 8:5)  
 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 
on saapuvilla (KL 7:4). 
Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 10 valtuutettua, Team:ssa 6 val-
tuutettua ja -  varavaltuutettuja sekä Teams:ssa  1 varavaltuutettu. 
 

 Päätösesitys:  
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Esityksen mukaan 

   
 
§ 14 Esteiden hyväksyminen    asia n:o 3 
  
 Päätösesitys: 
 Käsitellään kokouksesta poissa olevien valtuutettujen ilmoittamat esteet läsnä-

ololleen. Esteet hyväksymällä hyväksytään heidän varajäsenensä läsnä oleviksi 
valtuuston istunnossa.  

 Kv työjärjestys 2 §  
  

Päätös: Tiina Alastalo ei ole vaalikelpoinen ja on poissa, sillä hän on tullut työ-
suhteeseen seurakuntaan. 

  
 
§ 15 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen                  asia n:o 4 
 
 Päätösesitys: 

Aakkosjärjestystä noudatettavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan 
pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Timo Silvánia ja Malla Haaparantaa.    
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.     

 
Päätös: Malla Haaparanta ja Timo Silván ovat kokouksessa etänä, joten he ei-
vät voi toimia pöytäkirjantarkastajina, näin ollen valitaan läsnäolevina Hakola 
Martti ja Ihalainen Esko pöytäkirjan tarkastajiksi. 
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§ 16 Pöytäkirjan nähtävillä olo                                   asia n:o 5 
  

Pöytäkirja tai päätös on pidettävänä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaa-
timuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).  
 
Päätösesitys: 
Hausjärven seurakunnan 19.5.2021 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkas-
tettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla 21.5. – 20.6.2021 vi-
raston aukioloaikana klo 9 – 13.00.  
 

 Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 
§ 17 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi   asia n:o 6 
 
 Päätösesitys: 

Kokouksen esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
  
 Päätös: Esityksen mukaan. 
  
Liite 1/ Kvalt. 19.5.2021 § 17  
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§ 18 Vuoden 2020 investoinnit   asia n:o 7 
 
  
 Viite: Kirkkoneuvoston kokous 2/2021 10.2.2020 § 35 
 
 …………………………………….. 
 
 § 35             Vuoden 2020 investoinnit (KV)  

 asia n:o 11 
 

Vuonna 2019 aloitettu investointi Virasto-kappeli kiinteistön piha-alueen rakentami-
nen/peruskunnostus valmistui vuoden 2020 lopussa. Investointi siirtyi vuodelle 2020 

syystä, että asfaltin lasku ajankohta vuonna 2019 oli liian myöhäinen, jotta asfaltin pin-

nasta olisi tullut kestävä ja tasainen.  
Virasto-kappeli kiinteistön piha-alueen kokonaiskustannusarvio oli 35.200 euroa, josta 

vuonna 2019 käytettiin 25.676,45 euroa ja vuonna 2020 9.211,25 euroa. Koko hanke 
alitti kokonaiskustannusarvion 312,30 eurolla. Virasto-kappeli kiinteistön piha-alueen 

perusparannuksen kustannukset olivat yhteensä vuosina 2019 ja 2020 34.887,70 eu-

roa.  
 

Piha-alueelle rakennettiin salaojat sekä muokattiin maan korkoa, jotta saatiin vesi oh-
jattua salaojakaivoihin. Asfaltti laskettiin keväällä 2020. Piha-alue on huoltovapaampi. 

 
 

Ennalta määräämättömistä varoista siirrettiin 4.000 euroa Oitin seurakuntatalon pihava-

lojen uusimista varten loppusyksystä 2020. Investointi valmistui marraskuussa ja seu-
rakuntatalon pihavalaistus kohentui. Investoinnin kustannukset olivat 3.111,29 euroa. 

Hanke alitti kustannusarvion 888,71 eurolla. 
 

Muista investoinneista jäi toteutumatta seurakunnan omistaman auton vaihto sekä 

vanhan taulun konservointi. Auto Peugeot Partner on toiminut moitteettomasti, sillä 
vuonna 2018 siihen tehtiin perusteellisia korjauksia. Vanhaa taulua ei konservoitu.  

 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee investoinnit tiedoksi ja esittää 

ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 

LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

…………………………………… 
 
 KV 19.5.2.21 
 
  
 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuonna 2020 tehdyt in-
vestoinnit. 
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Päätös: Esityksen mukaan 
  
  
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 19 Airi Rautojan haudanhoitosopimuksen jatkaminen asia n:o 8 
  
 
 Viite: Kirkkoneuvoston kokous 2/2021 10.2.2021 § 37 
 
 …………………………………………………… 
 
 § 37 Airi Rautojan haudanhoitosopimuksen jatkaminen (KV)  asia n:o 13 

 
Rautoja Airi Elisabetin haudan: Vanha hautausmaa, Vanha osasto IV, 07 k2, 333 hoito-

sopimus on päättynyt 31.12.2020. Kirkkoneuvostossa 28.5.2014 § 10 on tehty päätös 
haudanhoitoon siirrettävistä varoista, 1.500 euroa. Ensimmäinen kymmenen vuoden 

haudanhoitojakso oli 1.1.2011 – 31.12.2020 640 euroa, josta jää seuraavalle kymme-

nen vuoden jaksolle 860 euroa. Kuitenkin kymmenen vuoden haudanhoitosopimuksen 
hinta 1.1.2021 on 750 euroa. Varoja jää 110 euroa yli haudanhoitomaksun. Kirkkoneu-

voston esityksessä 28.5.2014 § 10 on otettu huomioon inflaatio, joka kuitenkin on ollut 
maltillisen laskusuuntainen vuodesta 2010 lähtien. Airi Rautojan säästö mahdollistaisi 

11 vuoden haudanhoidon inflaatio huomioiden. Vuoden 2031 alusta hauta siirtyy vero-

varoilla hoidettavaksi. Liite 10.  
 

 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Airi Rautojan 

haudalle, VHM vanha os. V, 12 k1, 292, tehtäväksi haudanhoitosopimuksen 11 vuodeksi 
ajalle 1.1.2021 – 21.12.2031. Hauta hoidetaan kirkollisverovaroin 1.1.2032 alkaen.  

 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 
Liite 10 Kneuv. 10.2.2021 § 37 

LaVa-harkinta tehty: -  

Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 ………………………………………… 
 
 KV 19.5.2021 
 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Airi Rautojan hau-
dalle VHM vanha os. V,12 k1, 292 tehtäväksi haudanhoitosopimuksen 11 vuo-
deksi 1.1.2021 – 31.12.2031. Ja että hautaa hoidetaan kirkollisverovaroin 
1.1.2032 alkaen. 

 
Päätös: Esityksen mukaan 

  
 
Liite 2 Kvalt. 19.5.2021 § 19 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote hautausmaatoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 20 Tyyne Myyrän haudanhoitosopimuksen jatkaminen asia n:o 9 
 
 
 Viite: Kirkkoneuvoston kokous 2/2021 10.2.2021 §40 
 
 ……………………………………………… 
 
 § 40 Tyyne Myyrän haudanhoitosopimuksen jatkaminen (KV)  asia n:o 16 

 
Haudan Tyyne Maria Myyrä, Uusi hautausmaa, I, 04, 1, kymmenen vuoden haudanhoi-

tosopimus on päättynyt 31.12.2020. Hausjärven seurakunnan hautainhoitorahaston ta-
seessa on pankkitili, joka on Hausjärven seurakunnan omistuksessa, osoitettuna Tyyne 

Myyrän haudan hoitoon. Pankkitili on Nordea pankin tili FI08 1351 3000 1454 14, jolla 

on saldoa 534,55 euroa päivämäärällä 31.12.2020. Tällä summalla on mahdollista teh-
dä haudanhoitosopimus yhdeksäksi vuodeksi eli ajanjaksolle 1.1.2021 – 31.12.2029. 

Yhdeksän vuoden haudanhoito tulee maksamaan 513 euroa. Saldo pankkitilillä jää niin 
pieneksi, että tili kannattaa lopettaa ja siirtää varat hautainhoitorahaston pankkitilille 

FI25 5043 0540 0033 63 mikäli saldoa jää, tilinlopetuksen ja haudanhoitolaskun mak-

sun jälkeen. Merkitään mahdollinen siirrettävä saldo tiedoksi haudanhoidolle.  

 

Talouspäällikön päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Tyyne Maria Myyrän haudan, Uusi hau-

tausmaa, I, 04, 1, tehtäväksi haudanhoitosopimuksen yhdeksäksi vuodeksi ajalle 

1.1.2021 – 31.12.2029 hintaan, 513 euroa. 
2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pankkitilin FI08 1351 3000 1454 14 lopet-

tamista ja loppusaldon siirtämistä Haudanhoitorahaston pankkitilille FI25 5043 0540 
0033 63 mikäli saldoa jää, haudanhoitolaskun ja tilin lopettamisen jälkeen. Ja merkitään 

mahdollinen saldo tiedoksi haudanhoidolle. Liite 13 jaetaan kokouksessa. 
 

Päätös: 

1) Esityksen mukaan. 
2) Esityksen mukaan. 

 
 

Liite 13 Kneuv. 10.2.2021 § 40 

LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
 

………………………………………….. 
 
 KV 19.5.2021 
 
 

Päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Tyyne Maria Myyrän 
haudalle, Uusi hautausmaa, I, 04, 1, tehtäväksi haudanhoitosopimuksen yhdek-
säksi vuodeksi ajalle 1.1.2021 – 31.12.2029 hintaan, 513 euroa. 
2) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy pankkitilin FI08 1351 
3000 1454 14 lopettamisen ja loppusaldon siirtämisen Haudanhoitorahaston 
pankkitilille FI25 5043 0540 0033 63 mikäli saldoa jää, haudanhoitolaskun ja ti-
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lin lopettamisen jälkeen. Ja merkitään mahdollinen saldo tiedoksi haudanhoidol-
le. Liite 3 jaetaan kokouksessa. 
 
Päätös: 
1) Esityksen mukaan 
2) Esityksen mukaan 
 

Liite 3 Kvalt 19.5.2021 § 20 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote hautausmaatoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 21 Työalojen ja pääluokkatasojen ylitykset  asia n:o 10 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 3/2021 10.3.2021 § 54 
 
 ………………………………… 
 

§ 54 Kustannuspaikkojen ja pääluokkatason ylitykset mukana sisäiset vyöry-

tykset (KV)             asia n:ro 9 
 

Kolmannen vuosineljänneksen työalojen tulokset näyttävät muodostuneen toimintakat-

teen osalta suotuisaksi. Toteumavertailut päivämäärällä 31.12.2020 sisältää sisäiset 

erät eli kiinteistökustannusten jakaminen tilojen käytön suhteessa työaloille sekä hallin-
non kulujen jakaminen toimintakatteen suhteessa työaloille. Liite 10.  

Huomio kiinnittyy työalojen toimintakatteiden ylityksiin niiltä osin, kun ylitys on runsas. 
Pääluokkatasolla kiinteistötoimen pääluokassa toimintakate ylittyy, ollen 105,8 prosent-

tia. Liite 9. 

 
Työalojen Muut kirkolliset toiminnot sekä musiikkityön työalakatteet ylittyvät henkilös-

tökulujen osuudelta, johtuen kustannusten jaosta ja aikaisempien vuosien palkkojen oi-
kaisuista. Sairaalasielunhoidon työalan kustannukset koostuvat palvelun käytön määräs-

tä sekä alue kehitysvammaistyön Hausjärven osuudesta. Pääluokka hautaustoimen työ-
alalla hautausmaatoimiston työalakate ylittyy johtuen henkilöstökulujen ylittymisestä 

sekä sisäisten vuokrien arvion ylittymisestä. Mommilan hautausmaan kustannukset ovat 

ylittyneet henkilöstökulujen osalta kausityöntekijöiden palkkakustannusten jaon seu-
rauksena. Pääluokan hautaustoimi toimintakate ei kuitenkaan ylity.  

 
Kiinteistötoimen pääluokan työala ylittyy.  Mommilan kirkon, Ryttylän kirkon ja siunaus-

kappelin kustannuspaikkojen toimintakatteiden ylittymiset ovat johtuneet sisäisten 

vuokratulojen jaosta toteutuneen mukaan. Viraston kustannuspaikan toimintakate ylit-
tyy tilikohdan Aineiden ja tarvikkeiden ostojen ylittymisestä, missä sekä lämmitys- että 

valaistussähkön kulutus on ollut selkeästi arvioitua suurempi. Hikiän vuokratilan toimin-
takate ylittyy johtuen siivouskustannuksista, jotka ovat nousseet korkeaksi muidenkin 

kiinteistöjen kustannuspaikoissa sekä matkakustannuksissa. 

 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy työalakatteiden ylitykset sekä 

esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokan kiinteistötoimen työalakatteen yli-
tyksen. 

 
Päätös: Esityksen mukaan 

Liitteet 9 ja 10/Kneuv.10.3.2021 § 54 

LaVa-harkinta: Ei välitöntä vaikutusta 
Toimenpiteet: Ptk-ote Kvalt sihteerille 

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
 

……………………………………….. 

KV 19.5.2021 
 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy pääluokan kiinteistötoimi 
toimintakatteen ylityksen. 
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Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

Liite 4 Kvalt. 19.5.2021 § 21 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: taloustoimisto 

Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 22  Hausjärven seurakunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilin-

päätöksen sekä hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen 
vahvistaminen    asia n:o 11 

 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 4/2021 31.3.2021 § 70 
 
………………………………. 

 
 
 

§ 70  Hausjärven seurakunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpää-

töksen sekä hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekir-
joittaminen (KV)   asia n:o 11  

 

 Hausjärven seurakunnan taloussäännön 22 §:ssä mainitaan, että Kirkkoneuvosto huo-
lehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaisesti. Tilinpää-

tös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä, ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen 
kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija.  

Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille.  

 
KJ 15:9 §:n mukaan kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle 

käsiteltäväksi.  
Tilintarkastuskertomus esitetään käsiteltäväksi 5.5.2020 pidettävässä kirkkoneuvoston 

kokouksessa. Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 19.5.2020 pidettävässä kokouk-

sessa, sillä tilipäätös on vahvistettava kesäkuun loppuun mennessä. 
 

Tilinpäätös koostuu tilinpäätöksestä ja tase-erittelystä. Tilinpäätös laaditaan kirkkohalli-
tuksen antaman ohjeen mukaisesti.  

Tilinpäätös sisältää tilipäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma),  
toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailun, tilinpäätöksen liitetiedot,  

allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä luettelot ja selvitykset.  

Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelys-
tä. 

Tilinpäätös laaditaan paperimuodossa. Tilinpäätös, jonka sivut on numeroitu, säilytetään 
pysyvästi. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettävään tilinpäätös-

asiakirjaan. 

 
 Hausjärven seurakunnan tilinpäätös 2020 osoittaa ylijäämäistä, mikä johtuu lähinnä sii-

tä, että melkein kaikki kokoavatoiminta on ollut katkolla tämän korona pandemian takia. 
liite 15 Ylijäämä on 72.007,85 euroa, joka on vajaat 145 tuhatta euroa suurempi budje-

toitua. Talousarvio vuodelle 2020 oli kokonaisuudessaan alijäämäinen 72.940 euroa si-
sällyttäen lisätalousarviot.  

 

 

 ylijäämä 72.007,85 euroa 

 vuosikate on ylijäämäinen 281.096,22 euroa 

 poistot ovat 146.088,37 euroa 

 Kirkollisverotulot 1.525.763,76 euroa, laskivat 3,07 % edellisvuodesta  

 Toimintatuottoja kertyi 533.902,22 euroa  

 Toimintakulut olivat 1.852.789,61 euroa 
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 Seurakunnan taseen loppusumma on 4.610.655,97 euroa 

 

Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa tappiota 16.958,48 euroa. Hau-
tainhoitorahasto on ylikatteinen 114.462,41 euroa. 

  
 

Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto 
1)    käsittelee ja hyväksyy seurakunnan tilinpäätöksen sisältäen hautain- 

       hoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2020 

2)    toteaa, että tilikauden tulos, ylijäämä on 72.007,85 euroa 
3)    toteaa, että hautainhoitorahaston tulos, alijäämä on 16.958,48 euroa 

4)    allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen 
5)    jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi 

6)    esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi ja esittää  

       kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 72.007,85 euroa kirjataan  
       tilikausien yli-/alijäämätilille, 

7)    esittää, että tilintarkastuskertomus käsitellään viimeistään 5.5.2020 
pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. 

 
Päätös: Kohdat 1) – 7) Päätös esityksen mukaan 

 

 
Liite 15/Kneuv. 31.3.2021 § 70  

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: Ptk-ote valtuuston siht. 

Muutoksenhakukielto: KL 24; 5 valmistelussa 

 
 ………………………………………. 
     

 

Viite KN 5.5.2021 § 100 

……………………………….. 
 
 

§ 100   Tilintarkastuskertomuksen käsittely kirkkovaltuustolle esitettäväksi (KV)

     asia n:o 10 

 
 

Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai lyhteiselle kirkkovaltuustolla kul-
takin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastus-

kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivel-

vollisille vastuuvapaus. 
 

Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin säännök-
siä ja asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut va-

hinko ole vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistu-
va muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuustoon ja yhteisen kirkkoval-

tuuston jäseniin.  

 
Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilitarkas-

tuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt vastineet 
ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.  
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Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastusker-

tomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhtey-
dessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.  

 
KJ 15 luku, 9 § 

 
seurakuntamme tilintarkastus pidettiin 27.4.2021 ja tilintarkastajat antoivat siitä tilin-

tarkastuskertomuksen. Liite 5 jaetaan kokouksessa 

 
  

Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja 
antaa siitä lausunnon kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja antaa kertomuksen kirk-
kovaltuustolle käsiteltäväksi. 

 
Liite 5 Kneuv. 5.5.2021 § 100 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote k-valt sihteeri 

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 

……………………………….. 
KV 19.5.2021  
 
 
 

Päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen käsittelyä, liite 6 
2) Tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja tili- ja vastuuvapau-
den myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2020, liite 6 
3) Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen vahvistamista 
4) Kirkkoneuvosto esittää, että seurakunnan tilikauden ylijäämä 72.007,85 eu-
roa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille 
5) Kirkkovaltuusto toteaa, että hautainhoitorahaston alijäämä on 16.958,48 eu-
roa. 

 
Päätös:  
1) Esityksen mukaan 
2) Esityksen mukaan 
3) Esityksen mukaan 
4) Esityksen mukaan 
5) Esityksen mukaan 
 

Liite 5, 6 Kvalt 19.5.2021  § 22 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote k-valt sihteeri 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 23 Eron myöntäminen seurakunnan luottamuselimistä  asia n:o12 
 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 5/2021 14.4.2021 § 84 
 
 ……………………………………… 
 
 

§ 84 Eron myöntäminen seurakunnan luottamuselimistä  asia n:o 10 
 

 Seurakunnan kanslistin ilmoitettua eläkkeelle siirtymisestään kirkkoherra kutsui kanslis-
tin tehtäviin seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenen, Palvelun johto-

kunnan varajäsenen Tiina Alastalon. Hän on myös kirkkoneuvoston edustajana Julistuk-

sen johtokunnassa. 
 

Tiina Alastalo aloitti seurakunnan palveluksessa kanslistin perehdytyksessä 1.4.2021. 
Tämän myötä hän menetti vaalikelpoisuutensa eikä voi jatkaa seurakunnan luottamus-

tehtävissä. Alastalo on anonut ko perusteella vapautusta seurakunnan luottamustehtä-

vistä (liite 5). 
 

Eron seurakunnan luottamustehtävistä myöntää se toimielin, joka ov valinnut luotta-
mushenkilön. (KL 26: 3, 6) 

 

 Tiina Alastalo valittuiin kirkkovaltuustoon Hausjärven Keskustaväen ehdokaslistalta, 
jonka varajäsenistä on käytettävissä Laura Pajunen. 

Tiina Alastalon varajäsenenä kirkkoneuvostossa on Miia-Maria Leman, jolle statuksen 
muuttumisen myötä tulisi valita varajäsen.  

Lisäksi Palvelun johtokuntaan tulisi valita uusi varajäsen Tiina Alastalon tilalle. 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa Tiina Alastalon menettäneen vaali-

kelpoisuutensa palvelussuhteen alettua Hausjärven seurakunnassa. Sen vuoksi kirkko-
neuvosto valitsee hänen tilalleen uuden edustajan Julistuksen johtokuntaan.  

 
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle  

1) nimettäväksi Tiina Alastalon tilalle uusi jäsen kirkkovaltuustoon,  

2) valittavaksi kirkkoneuvostoon Tiina Alastalon tilalle uusi jäsen sekä nimetä valitulle 
varajäsen sekä  

3) valittavaksi Tiina Alastalon tilalle uusi varajäsen Palvelun johtokuntaan. 
 

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsee Tiina Alastalon tilalle uuden edustajan Julistuksen joh-
tokuntaan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.  

 

Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkovaltuustolle esitettäviksi päätösesityksen kohdat 
1) – 3). 

 
 

Liit 5/ Kneuv. 14.4.2021 § 84 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaiselle sekä kvalt sihteerille 

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
 

 ……………………………………. 
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 KV 19.5.2021 
 

Päätösesitys: Koska Tiina Alastalo on menettänyt vaalikelpoisuutensa palve-
lussuhteen alettua Hausjärven seurakunnassa, kirkkoneuvosto esittää, että 
kirkkovaltuusto 
1) nimeää uuden jäsenen kirkkovaltuustoon Tiina Alastalon sijalle 
2) valitsee uuden jäsenen kirkkoneuvostoon Tiina Alastalon sijalle sekä nimeää 
valitulle varajäsen sekä 
3) valitsee Tiina Alastalon tilalle uuden varajäsenen Palvelun johtokuntaan.  
 
Päätös:  
1) Kirkkovaltuustoon nimetään varsinaiseksi jäseneksi Laura Pajunen Tiina Alas-
talon sijalle 
2) Kirkkoneuvostoon valitaan varsinaiseksi jäseneksi Mia-Maria Leman Tiina 
Alastalon sijalle ja Mia-Maria Lemanin varajäseneksi valitaan Laura Pajunen 
3) Palvelun johtokuntaan valitaan varajäseneksi Laura Pajunen Tiina Alastalon 
sijalle. 
 
 

Liite 7/ Kvalt 19.5.2021 § 23 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 24 Kanslistin viran täyttämättä jättäminen  asia n:o 13 
 
 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 6/2021 5.5.2021 § 97 
 
……………………………………….. 

 
§ 97  Osa-aikaisen, määräaikaisen toimistosihteerin palkkaamisen ja hänen 
tehtävänkuvansa hyväksyminen  asia n:o 7 

 
Seurakunnan kanslistin viranhaltijan viimeinen työpäivä ennen eläkkeelle siirtymistä on 

12.5.2021. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan seurakunnan kirkkoherralla on oi-

keus palkata myönnettyjen määrärahojen puitteissa määräaikainen työntekijä enin-
tään yhdeksän kuukauden ajaksi (KnOS § 11). 

 
Kirkkoherra Kauranne sopi Tiina Alastalon kanssa määräaikaisesta, osa-aikaisesta 

(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 Tampe-
reen aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alusta. Sen jälkeen kanslistin työaika on suu-

rimmalta osin mennyt taloustoimiston tehtävissä. Nyt perustetun oa, ma toimen yh-

teydessä on mahdollisuus selvittää, tarvitaanko seurakunnassa kokoaikaista kanslistia 
vai selvitäänkö tehtävistä osa-aikaisen työntekijän panoksella. Tämän selvityksen 

ajaksi kanslistin virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.  
 

Varapuheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto 
1) toteaa oa, ma toimen perustamisen tapahtuneen annettujen valtuuksien puitteis-

sa, 

2) tutustuu laadittuun tehtävänkuvaan, tekee siihen tarpeelliseksi katsomansa muu-
tokset ja vahvistaa sen ja 

3) pyytää kirkkovaltuustolta luvan jättää kanslistin viran toistaiseksi täyttämättä. 
 

 

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         
 

 …………………………….. 
 
 KV 19.5.2021 
 

Päätösesitys:  
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Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto jättää kanslistin viran toistaiseksi 
täyttämättä. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote taloustoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk         
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§ 25 Oitin seurakuntatalon energiataloudellinen peruskorjauksen suunnit-

telun lisätalousarvio    asia n:o 14 
 

 

Viite: KN 5.5.2021 § 99 

………………............ 
 

§ 99 Oitin seurakuntatalon energiataloudellinen peruskorjauksen suunnittelu 

(KV)                      asia n:o 9 
  

 
 Hausjärven seurakunnan talousarviossa vuodelle 2021 on varattu varoja Oitin seurakun-

tatalon energiataloudelliseen peruskorjauksen suunnitteluun vuodelle 2021. Kirkkoneu-

vostossa 10.2.2021 päätettiin hankesuunnittelutyöryhmä (jäljempänä työryhmä), joka 
kilpailuttaa tarvittavat urakoitsijat ja hyväksyttää ne kirkkoneuvostossa. 

 
Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja suorittanut kilpailutuksen sekä LVI-laitteiden 

kuntotutkimuksesta, että vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien vertailusta koskien Oitin 
seurakuntataloa. LVI-laitteiden kuntotutkimuksen on tavoitteena selvittää rakennuksen 

LVI-laitteiden kunto ja korjaustarve kustannuksineen. Lisäksi pyydettiin erillistä hintaa 

kiinteistön sähkö- ja rakennustekniikan kuntoarvioiden tekemisestä. 
Vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien vertailu tulee tehdä kaikkien kiinteistöön soveltu-

vien lämmitysjärjestelmien välillä. Vertailussa tulee ottaa huomioon rakennuskustannuk-
set, käyttökustannukset sekä takaisinmaksuaika verrattuna nykyiseen lämmitysjärjes-

telmään.  

 
LVI-laitteiden kuntotutkimukseen saatiin tarjous neljältä urakoitsijalta, joiden tarjouksiin 

liittyi myös lisätyönä tehtävä sähkö- ja rakennustekniikan kuntoarvion tekeminen. 
 

 

 

  

LVI-

kuntotutkimus 
sis. Alv 

lisätyö sähkö- ja 

rakennustekniikan 
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 teet-
tämällä myös sähkö- ja rakennustekniset kuntoarviot lisätyönä, antaisivat ne lisäarvoa 

tulevaisuuden suunnittelulle kymmenenkin vuotta eteenpäin.  
 

LVI-laitteiden kuntotutkimuksen edullisimman tarjouksen antoi Satpa Oy 4.590,00 eu-

roa. Hintaa sisältyy asiantuntijakartoitukset mm. putkistoista, läpivalaisukuvat mm.  
viemäri-, käyttövesi-, lämmitysverkostosta, ilmanvaihdon kuntoarvio sekä raportointi. 

Satpa Oy edellyttää suoritettua korkeapainehuuhtelua viemäriputkille ennen kuvausta ja 
tämä työ on lisätyötä arviolta 200,00 euroa vähintään kaksi tuntia. Satpa Oy:n tarjouk-
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seen sisältyvä sähkö- ja rakennustekniikan kuntoarvio on 1.670,00 euroa. Muita mah-

dollisia lisätöitä voi tulla tutkimuksen aikana. 
Talousarviossa on varattuna investointiin Oitin seurakuntatalon energiataloudelliseen 

hankesuunnittelu 6.000,00 euroa. Satpa Oy:n tarjous sähkö- ja rakennusteknisine lisä-
töineen on 6.464,00 euroa (sis. myös korkeapainehuuhtelun viemäriputkistossa).  

 
Oitin seurakuntataloon soveltuvien vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien vertailuun 

saatiin kaksi tarjousta. Granlund Oy:ltä ja Instate Oy:ltä, joista Instate Oy on edullisem-

pi vaihtoehto.  
 

 

tekniset selvitykset 

Granlund Oy 4836,00 

Instate Oy 3516,64 

 

Työryhmä pitää kuitenkin tärkeänä lämmitysjärjestelmän vertailua. Lisämäärärahaa tar-
vitaan 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 korkeapaine-
huuhtelu) 6.464,00 euroa, sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto hyväksyy lisätalousarvion 

500,00 euroa Oitin seurakuntatalon energiataloudellisen peruskorjauksen suunnitteluun.  

2) Kirkkoneuvosto päättää valita Oitin seurakuntatalon vaihtoehtoisten lämmitysjärjes-
telmien vertailun tekijäksi Istate Oy:n, sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto myöntää lisäta-

lousarvion 4.000,00 euroa vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien vertailun tekemiseen 
sisältyen Oitin seurakuntatalon energiataloudellisen peruskorjauksen suunnitteluun.  

3) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 4.500,00 euron lisätalousarviota investoin-
nille Oitin seurakuntatalon energiataloudellisuus hankesuunnittelu, jotta on mahdollista 

suorittaa sekä LVI-kuntoarvio sisältäen viemärin korkeapainehuuhtelun sähkö- ja raken-

nusteknisine kuntoarvioineen, että lämmitysjärjestelmän 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 

 
 

 

……………………………….. 
KV 19.5.2021  
 
 
Päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy 4.500,00 euron lisäta-
lousarvion investoinnille Oitin seurakuntatalon energiataloudellisuus hanke-
suunnittelu, jotta on mahdollista suorittaa sekä LVI-kuntoarvio sisältäen viemä-
rin korkeapainehuuhtelun sähkö- ja rakennusteknisine kuntoarvioineen, että 
lämmitysjärjestelmän vertailu. 
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Päätös: Esityksen mukaan 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote taloustoimistoon ja asianosaisille  
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 26 Ilmoitusasiat    asia n:o 15 
  
 
 Sähköpostilla tiedote strategiapäivästä. 
     

 Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.  
 

Päätös: Esityksen mukaan 
 

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  

Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta  
Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta 

 
 

 
§  27 Valitusosoituksen antaminen  ja kokouksen päättäminen  asia n:o 16 
 
 Puheenjohtaja antaa KL 24:n mukaisen valitusosoituksen (liite 8). 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.56 
 

Liite 8/Kvalt. 19.5.2021 § 27 
LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: kirkkovaltuusto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta  

Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta 

 

  
 


