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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 06.10.2021 klo 17.30 – 19.05 
KOKOUSPAIKKA Oitin seurakuntatalo / Teams 

 
JÄSENET Kauranne Jussi  puheenjohtaja  

 Heikkilä Maria-Elina       teams   

 Ihalainen Esko    varapj, poissa           
 Jokinen Päivi                               

 Karjalainen Eila  
 Leman Miia-Maria          poissa    

 Miettunen Outi              teams   

 Palkkimäki Heikki 
 Walldén Jan 

                               
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Silván Timo   Esko Ihalaisen varahenkilö, teams 
  Teppola Eero    kirkkovalt. puheenjohtaja              

  Järvinen Laura    kirkkovalt. varapuh.joht.   

  Mäki-Laurila Hanna-Maija talouspäällikkö  
  Alastalo Tiina  vt sihteeri 

       
   

       

ASIAT §§ 142 – 158    
 

   
 

  
 Jussi Kauranne          Tiina Alastalo                     

 

 
 

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  
. 06.10.2021 Oitin seurakuntatalo   

  

 allekirjoitukset   
     

  
   

  
 Jan Walldèn  Päivi Jokinen   

   

Pöytäkirja on ollut    
yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 

 8. – 22.10.2021 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 
 

 

 
 

Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 
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§ 142 Kokouksen avaus ja alkuhartaus     asia n:o 1 
 
 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja piti alkuhartau-

den.  
  
 

§ 143 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 29.9.2021. 
Suoritetun nimenhuudon mukaan seurakuntasalissa läsnä oli    7  kirkkoneuvos-
ton jäsentä ja 1 varajäsen, etäyhteyden päässä 2 jäsentä ja 1 varajäsen.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 144 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Jan 
Walldènia ja Maria-Elina Heikkilää. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 
Maria-Elina Heikkilä osallistuu kokoukseen teamsissa, joten toiseksi pöytäkirjan 
tarkastajaksi ehdotetaan Päivi Jokista. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jan Walldén ja Päivi Jokinen 
 
 

§ 145 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 8. – 22.10.2021 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 

§ 146 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hy-
väksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
 

Päätös: Esityksen mukaan.  
. 

Liite 1 /Kneuv. 6.10.2021 § 146 
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§ 147 Verotulokertymä 30.9.2021       asia n:o 6    
 

Hausjärven seurakunnan sisäisen valvonnanohjeissa kohdassa 12 Ta-
lousarviovarojen seuranta, mainitaan neljännesvuosittaisesta raportoin-
nista kirkkoneuvostolle verotulokertymästä. Vuodelle 2021 verotuloja oli 
arvioitu kertyvän 1.522.000,00 euroa, josta 30.9.2021 mennessä on 
maksuunpantu 1.202.977,00 euroa. Ohessa taulukko kirkollisverotulon ja 
valtionrahoituksen määrästä 30.9.2021. 

      

30.9.2021 TP 2020 TA 2021 30.9.2021 Yli-ali T-% 

Kirkollisverotulo -1 525 763,76 -1 522 000,00 -1 202 976,49 -319 023,51 79,0 

Valtionrahoitus -162 600,00 -165 590,00 -121 068,00 -44 522,00 73,1 

Yhteensä -1 688 363,76 -1 687 590,00 -1 324 044,49 -363 545,51 78,5 

   

Kirkollisverotulo 2021 
2020 

Tammikuu 165 243,40                    160 037,75  

Helmikuu 145 379,71                    147 359,16  

Maaliskuu 135 515,57                    128 451,00  

Huhtikuu 138 140,29                    126 313,93  

Toukokuu 148 174,04                    144 326,28  

Kesäkuu 135 949,51                    127 160,30  

Heinäkuu 149 056,72                    143 091,78  

Elokuu 97 242,25                     95 787,97  

Syyskuu 88 275,00                     90 728,81  
 1 202 976,49                 1 163 256,98  

 
       Vuoden 2021 kirkollisverotulo on 3,41 prosenttia viime vuoden syyskuun 

                    lopun tilannetta suurempi. 
 
     
 
 
    
 
 
 
      
 
 
      
 
 
 
 
      Vuoden 2021 valtiorahoitus on vähemmän kuin viime vuoden syyskuun lopun    
     tilanne. Valtiorahoitus on sidonnainen kunnan asukaslukuun. 
  

Valtiorahoitus 2021 2021 

Tammikuu 13 452,00 13 497,00 

Helmikuu 13 452,00 13 497,00 

Maaliskuu 13 452,00 13 497,00 

Huhtikuu 13 452,00 13 497,00 

Toukokuu 13 452,00 13 497,00 

Kesäkuu 13 452,00 13 497,00 

Heinäkuu 13 452,00 13 497,00 

Elokuu 13 452,00 13 497,00 

Syyskuu 13 452,00 13 497,00 

  121 068,00 121 473,00 
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Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkollisve-
rotulon ja valtiorahoituksen kehityksen 30.9.2021 asti. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: tehty, ei välittömiä vaikutuksia. 
Toimenpiteet: -- 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 148           Tuloslaskelman toteumavertailu 31.8.2021  asia n:o 7 
 

Hausjärven seurakunnan toisen vuosikolmanneksen toteumavertailu näyttää 
ajankohtaan nähden hyvältä. Toimintatuotot sekä toimintakulut ovat pysyneet 
talousarviossa, mistä seuraa, että toimintakate 65,1 % on myös talousarviossa.  
Kirkollisverotulot 73,2% ovat hieman arvioitua suuremmat ja valtiorahoitus 
65,0% joka on taas hieman arvioitua pienempi, kun verrataan talousarvioon.  
 
Alkuvuosi 2021 on jatkoa vuodelle 2020 korona-pandemian vuoksi, kunnes ke-
väällä kansallinen rokotusohjelma koronaa vastaan saadaan käyntiin. Syksyllä 
aloitetaan jo rajoituksien purkaminen.   
 
Toisen vuosineljänneksen tulos näyttää runsaan 84.800,00 euroa voitolliselta, 
mutta ei voida sanoa tarkkaan vielä vuoden lopun tilanteesta, sillä verotulojen 
tilitystä ei pysty tarkkaan arvioimaan.  
 

 Ohessa taulukko toteumavertailusta 31.8.2021  
 
  

Hausjärven seurakunta TP 2020 TA 2021 
Toteuma 
13.8.2021 
2021 

Yli-ali T-% 

Toimintatuotot -100 481,29 -94 980,00 -54 762,50 -40 217,50 57,7 

Myyntituotot -1 042,00 -1 100,00 -293,56 -806,44 26,7 

Maksutuotot -58 354,53 -56 580,00 -31 763,40 -24 816,60 56,1 

Vuokratuotot -13 422,83 -15 330,00 -4 354,82 -10 975,18 28,4 

Kolehdit, keräykset ja lah-
joitusvarat 

-12 431,82 -13 000,00 -7 142,49 -5 857,51 54,9 

Tuet ja avustukset -10 383,24 -6 770,00 -5 862,00 -908,00 86,6 

Muut toimintatuotot -4 846,87 -2 200,00 -5 346,23 3 146,23 243,0 

Toimintakulut 1 419 368,68 1 504 700,00 978 009,17 534 640,83 64,7 

Henkilöstökulut 868 198,94 925 310,00 597 442,67 327 867,33 64,6 

Palkat ja palkkiot 716 996,95 745 310,00 488 418,76 256 891,24 65,5 

Henkilösivukulut 163 065,06 180 000,00 113 083,62 66 916,38 62,8 

Henkilöstökulujen oikai-
suerät 

-11 863,07   -4 059,71 4 059,71 0,0 

Palvelujen ostot 283 653,80 333 600,00 195 768,98 137 831,02 58,7 

Vuokrakulut 17 040,94 19 520,00 11 758,78 7 761,22 60,2 

Aineet ja tarvikkeet 152 874,20 148 830,00 93 141,71 57 688,29 61,8 

Ostot tilikauden aikana 152 874,20 148 830,00 93 141,71 57 688,29 61,8 

Annetut avustukset 69 617,81 55 110,00 53 879,53 1 230,47 97,8 

Muut toimintakulut 27 982,99 22 330,00 26 017,50 2 262,50 92,0 

TOIMINTAKATE 1 318 887,39 1 409 720,00 923 246,67 494 423,33 65,1 

Kirkollisverotulot -1 525 763,76 -1 522 000,00 -1 114 701,49 -407 298,51 73,2 

Valtionrahoitus -162 600,00 -165 590,00 -107 616,00 -57 974,00 65,0 

Verotuskulut 22 395,34 22 300,00 11 085,88 11 214,12 49,7 

Kirkon rahastomaksut 137 119,02 137 200,00 103 810,83 33 389,17 75,7 
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Toiminta-avustukset -8 219,13   -3 088,87 3 088,87 0,0 

Rahoitustuotot- ja kulut 84,92 -180,00 -76,80 -103,20 42,7 

Korkotuotot -83,02 -80,00 -46,12 -33,88 57,7 

Muut rahoitustuotot -60,00 -200,00 -68,00 -132,00 34,0 

Korkokulut 182,88         

Muut rahoituskulut 45,06 100,00 37,32 62,68 37,3 

VUOSIKATE -218 096,22 -118 550,00 -187 339,78 76 739,78 169,4 

Poistot ja arvonalentumiset 146 088,37 146 180,00 102 458,77 43 721,23 70,1 

Suunnitelman mukaiset 
poistot 

146 088,37 146 180,00 102 458,77 43 721,23 70,1 

Erilliskirjanpitona hoidetut ra-
hastot 

0,00         

Tuotot -79 799,27         

Kulut 96 757,75         

Siirrot rahastosta/rahastoon -16 958,48         

TILIKAUDEN TULOS -72 007,85 27 630,00 -84 881,01 120 461,01 
-

238,6 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -72 007,85 27 630,00 -84 881,01 120 461,01 
-

238,6 

 
 
    
 

Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Hausjär-
ven seurakunnan toteumavertailun 31.8.2021 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

LaVa-harkinta: tehty, ei välittömiä vaikutuksia. 
Toimenpiteet: -- 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 149 Esitys kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2022 (KV)  asia n:o 8 
  

Taloudessa on eletty ja eletään vielä korona-aikaa, kuitenkin kokoontumisrajoi-
tuksia aletaan pikkuhiljaa purkaa. Kansantalous on kovassa kasvussa, se näkyy 
myös kirkollisverotuloissa, jotka ovat arvioitua korkeammat. Työllisyys paranee 
ja näin valtakunnallisella tasolla verotulot kehittyvät suotuisasti. Suomen BKT:n 
kasvu vuonna 2021 on 3,7 prosenttia ja ennuste vuodelle 2022 on 4,0 prosent-
tia. Kasvu ei kuitenkaan yllä edelliselle kasvukaudelle mikä johtuu osaavan työ-
voiman puutteesta sekä pullonkauloista tuotannossa sekä meillä että muualla 
maailmassa PTT:n mukaan. Kotitalouksien varallisuus on kasvanut vuoden 2021 
aikana, kuitenkin velkaantuneisuus on kasvanut myös tilastokeskuksen mukaan. 
Myös yritysten velkarahoitus kasvoi. Ely-keskuksen mukaan Kanta-Hämeen 
työllisyys tilanne on parantunut viimevuotiseen nähden, mutta ei kuitenkaan 
vuoden 2019 tasolle. Kanta-Hämeessä on 9,5 % vähemmän työttömiä työnha-
kijoita kuin vuosi sitten elokuun lopussa. 
Kirkollisveron määrään vaikuttavat yleisen talouden kehityksen lisäksi vero 
prosenttimuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus sekä seura-
kunnan jäsenmäärä. 31.12.2019 jäsenmäärä oli 5915 ja 31.12.2020 jäsen-
määrä oli 5793, joka 2,04 % pienempi kuin edellisenä vuonna. 31.8.2021 seu-
rakunnan jäsenmäärä on 5732 henkilöä, joka on 1,9 % (2,3 %) pienempi kuin 
viime vuoden vastaava ajankohta (5842 henkilöä). 
 
Hausjärven seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2012 lähtien 
1,75 (aiemmin 1,6 %).  
Kirkollisverotuloja seurataan kuukausittain kassaan tulevien kirkollisverotulojen 
osalta. 30.9.2021 verotuloja on kertynyt 1.202.977,00 euroa. Talousarviossa on 
arvioitu kirkollisverotuloja kertyvän kassaan 1.522.000,00 euroa. Hausjärven 
seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,75 on seurakuntien kirkollisveroprosentin 
keskiarvoa. 
 

Liitteessä oleva tilasto ennustaa Hausjärven kunnan väkilukua sekä Hausjärven 
seurakunnan jäsenmäärää vuoteen 2030 asti. Liite 2.  
 
Talouspäällikön päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosentti on 1,75 
vuodelle 2022, koska selviä perusteita sen nostamiselle ei ole.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 2/Kneuv. 6.10.2021 § 149 
Lava-harkinta: ei vaikutuksia  
Toimenpiteet: kirkkovaltuuston sihteeri  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 
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§ 150  Haudoista perittävät maksut    asia n:o 9 
  

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on velvollinen 
vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa 
(201/1994) tarkoitettu kotikunta on kuolinhetkellä seurakunnan tai seurakunta-
kuntayhtymän alueella. Hautaustoimilaki 2 luku, 4 § 
 
KL osa III luku 17 9 § Hautasijan luovuttamisesta ja hautaan siunaamiseen liit-
tyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon 
seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoi-
messa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 §:ssä 
säädetään. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. 
 
Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksu-
ja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan 
hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamista aiheutuvien kustan-
nusten suuruiset.  
Tässä pykälässä tarkoitettujen maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, 
joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautaus-
maalle. Hautaustoimilaki 2 luku, 4 §  
Seurakunta voi 2 momentin estämättä myöntää kokonaan tai osittain vapautuk-
sen 1 momentissa tarkoitetuista maksuista, jos vainaja on ollut rintamavete-
raani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea myös edellä 
tarkoitetun henkilön puolisoa. Hautaustoimilaki 2 luku, 6 §  
 
Lain mukaan on hyväksyttävää, että seurakunta perii muun paikkakunnan asuk-
kaan hautasijasta ja hautaamisesta omakustannushinnan tai muuten korkeam-
man hinnan kuin paikkakunnan asukkaalta. Maksut olisi kuitenkin syytä mää-
rätä sellaisiksi, että hintaero paikkakunnan asukkaan ja ulkopaikkakuntalaisen 
välillä ei muodostu kohtuuttoman suureksi.  
 
Esitetyt hautapaikkamaksut vuodelle 2022 
 

HAUTAPAIKKAMAKSUT   EUR 
 

Arkkuhautapaikka 30 v    

hausjärveläinen     375 

ulkopaikkakuntalainen     650    

 

 

Uurnahautapaikka 30 v 

hausjärveläinen    130  

ulkopaikkakuntalainen     220 

  

Hausjärveläiselle rintamatunnuksen omaavalle 

ja hänen aviopuolisolleen hautapaikkamaksu   0 

Hallinta-ajan jatkaminen normaalin hinnoittelun mukaisesti. 

 

Uurnahautapaikaksi voi valita myös arkkuhautapaikan, jolloin noudatetaan ark-

kuhautapaikan hintaa,  
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jos uurna lasketaan vanhaan sukuhautaan, noudatetaan hausjärveläisen arkku-

hautapaikan hintaa. 

 

Hautapaikan hallinta-ajan jatkaminen  

Hautapaikkamaksu jaetaan 30:llä ja kerrotaan tarvittaessa  

jatkovuosien määrällä. 

 

Sirottelualue on vain uudella hautausmaalla ja maksuton. 

 
 
 

 
 Talouspäällikön päätösesitys: 
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautapaikkamaksut vuo-

delle 2022 ovat edellä esitetyn mukaiset. 
  
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote k-valt. sihteerille  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 
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§ 151 Kiinteistökatselmuksen muistio     asia n:o 10 
 

Seurakunnan kiinteistökatselmus suoritettiin 21.9.2021 klo 15.20 – 17.18. 
Läsnä olivat Heikki Palkkimäki, Kari Virtanen, Jan Walldén, Matti Humalajoki, 
Risto Hinkkanen ja Hanna-Maija Mäki-Laurila tutustumassa kiinteistöihin.  

 
Käytiin katsomaa Hausjärven kirkon kunnostettu sokkeli, joka on nyt hyvässä 
kunnossa, ainoastaan saumakohdissa on huomattavissa hiushalkeamia.  
Sakastin takana ollut sadevesiviemäröinti on saatu kunnostettua.  
Sakastin etupuolella rappujen vieressä oleva sadevesikaivo tarvitsisi saman toi-
menpiteen. Molemmat kohteet olivat investointisuunnitelmassa. 
 
Vuoden aikana on saatu tehtyä useita pieniä korjauksia, pääkohtia mainiten:  
Oitin seurakuntatalossa maalattiin Luola, sekä pieniä korjaustoimenpiteitä. 
Hausjärven kirkossa rakennettiin äänentoistoon liittyvät lattiakaivot ja uusittiin 
miksauspöytä ja liitettiin se toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Ryttylän kirkossa korjattiin mm. sakastin rappujen pudonneet kivetykset. 
Mommilan kirkon vesikatto maalattiin. 
Virastossa on mm. ilmastointilaitetta säädetty toimivammaksi automaattisesti. 
 
Keskusteltiin tulevista korjauksista investointiohjelmaan vuodelle 2022. Mommi-
lan kirkon julkisivu tulisi maalata.  
Oitin seurakuntatalon ILVSR-kuntokartoituksen (ilma-lämpö-vesi-sähkö-ra-
kenne) perusteella Oitin seurakuntatalon energiataloudellisuustyöryhmä tullee 
ehdottamaan korjattavia/huollettavia kohteita Oitin seurakuntatalossa.  
Kiinteistökatselmuksessa todettiin kuntokartoituksen perustella mitä rakenteisiin 
kohdistuvaa korjausta tarvitsisi tehdä ensi vuonna. 

 Ryttylän kirkon öljylämmitys tulisi vaihtaa myös ekologiseen.  
 Kiinteistöstrategiatyöryhmä kokoontunee 26.10. 
 

Liite 3. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun kiinteistö- 
katselmusmuistioon ja merkitsee sen tiedoksi.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
 

Liite 3/2021 6.10.2021 § 151 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: -  

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 152 Koulutusanomusten hyväksyminen   asia n:o 11 
 

Hausjärven seurakunnan työntekijöiden koulutustarpeita vuodelle 2022 on osit-
tain kartoitettu työntekijöiden ja esimiesten välisissä kehityskeskusteluissa. Näi-
den keskustelujen pohjalta koulutustarvetta on pohdittu työyhteisön eri tii-
meissä.  
Vuoden 2022 koulutuskalenterin ilmestyttyä seurakunnan työntekijät ovat ano-
neet tarpeelliseksi ja hyödylliseksi katsomiaan koulutuksia ja neuvottelupäiviä 
vuodelle 2022. Anotut koulutukset ja neuvottelupäivät on koottu yhteen liit-
teeksi. Liite 5(lähetetään esimiestiimin käsittelyn jälkeen). Koulutusanomukset 
käsiteltiin esimiestiimin kokouksessa 1.10.2021, jolloin tiimi esitti arvionsa jokai-
sesta anotusta koulutuksesta joko puoltamalla sitä tai jättämällä sen puolta-
matta. Tämän jälkeen liite 4 jaetaan kirkkoneuvostolle tutustuttavaksi. 
Nykyisessä tilanteessa on oleellista saada mahdollisimman suuri hyöty koulu-
tuksesta koko tiimin ja seurakunnan toiminnalle. Koulutuksella pyritään ylläpitä-
mään ja vahvistamaan omaa ammattitaitoa muuttuvassa seurakuntatyössä.  
Työyhteisö huomioiden koulutuksesta kotiutunut työntekijä laatii saamastaan 
koulutuksesta tiivistelmän, jonka avulla hän briiffaa muut oman tiiminsä tai 
koko työyhteisön jäsenet koulutusta seuraavassa tiimi- tai työntekijäkokouk-
sessa. Käytäntö on onnistunut vaihtelevasti.  
Seurakunnan on syytä varautua määrärahalla myös välttämättömään koulutuk-
seen, joka ei ole näkyvillä nyt julkaistussa koulutustarjonnassa. Niihin varaudu-
taan noin 2.000 eurolla matkoineen.  
Kaikilla seurakunnan työntekijöillä on ollut mahdollisuus hakea ammatinhallin-
taa ylläpitävään tai sitä kehittävään koulutukseen työajallaan vuoden 2021 ai-
kana. Kaikille koulutukseen anoneille puolletaan vähintään yhtä koulutusta, jo-
hon työntekijä on anonut.  
LaVa-arviointi: Puollettujen koulutusten kautta varhaiskasvatuksen ja kasvatuk-
sen tiimien osaaminen monipuolistuu, joten asialla on myönteisiä suoria vaiku-
tuksia lasten etuihin. Koulutuksissa otetaan huomioon monipuolisemmin perhe-
työhön suunnattuja koulutuksia.  
 
Talouspäällikön päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto käsittelee saapuneet koulutus- ja neuvottelupäiväanomukset,  
2) antaa kustakin anotusta koulutuksesta ja sen kustannusten korvaamisesta 
päätöksensä,  
3) varaa kustannuspaikalle Muu henkilöstöhallinto tarpeelliseksi katsomansa 
määrärahan käytettäväksi vuoden 2022 aikana tarjolle tuleviin välttämättömiin 
koulutuksiin (tili 439000/koulutuspalvelut), joista antaa päätösoikeuden kirkko-
herralle ja talouspäällikölle  
4) antaa koulutuksesta palanneen työntekijän lähiesimiehelle/esimiehelle tehtä-
väksi huolehtia siitä, että koulutuksen anti tulee koko tiimin/työyhteisön hyö-
dyksi. 
  
Jussi Kauranne, Hanna-Maija Mäki-Laurila ja Tiina Alastalo olivat poissa omien 
koulutusanomustensa käsittelyn ajan. 
 
Päätös:  
1) Esityksen mukaan. 
2) Esityksen mukaan. 
3) Esityksen mukaan. 
4) Esityksen mukaan. 



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA   
Kirkkoneuvosto                        PÖYTÄKIRJA 06.10.2021                           9/2021 

12 

 

 
 

Liite 4/Kneuv. 6.10.2021 § 152 
LaVa-harkinta: Suoritettu  
Toimenpiteet: -- 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 153 Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso vuodelle 2022 (KV)
      asia n:o 12 
 

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuusta-
sosta. Kirkkovaltuusto päättää sitovuustasosta vuosittain, koska asiaa ei ole 
seurakunnan taloussäännössä määritelty. Sitovuustaso voidaan määritellä myös 
ns. nettoperiaatteella, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja –menojen 
erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Sitovuustaso voi olla erilainen ta-
lousarvion eri osissa. Kirkkovaltuusto päättää, millä pääluokka-, tehtäväalue- 
taikka muulla tasolla talousarvio on sitova brutto ja millä nettoperiaatteen mu-
kaan.  
Talousarvioon tulee merkitä selvästi, mitkä tuloarviot, määrärahat, tavoitteet 
ovat sitovia kirkkovaltuustoon nähden. Jos talousarvion sitovuustaso käyttöta-
loudessa on kirkkovaltuustoon nähden pääluokka, kirkkovaltuusto päättää aino-
astaan pääluokkien 1-5 loppusummista. Jos sitovuustaso on esim. kirkkoneu-
vostoon nähden tehtäväaluetaso, kirkkoneuvosto päättää määrärahoista ja tulo-
arvioista tehtäväalueittain kokonaissummina. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: 
Seurakuntatyön johtokunnat ja viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle toimin-
takatteesta tehtäväalatasolla nettoperiaatteen mukaan, jolloin toimintakate 
määritellään sitovaksi. Johtokunnan osalta sitovuustaso on tehtäväalataso net-
toperiaatteella. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle käyttötalousosan (pää-
luokat 1 - 5), tuloslaskelmaosan (pääluokka 6) ja investointiosan (pääluokka 7) 
toimintakatteen nettoperiaatteen mukaan. Investointiin varattua määrärahaa ei 
saa ylittää ilman kirkkoneuvoston lupaa. Sisäiset erät eivät ole sitovia, johon 
myös poistot lukeutuvat. Esitetään edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: - 
Toimenpiteet: kirkkovalt.sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 154 Henkilöstöasia (salainen, ei julkinen)    asia n:o 13 
 

 Pykälän materiaali tuodaan kokoukseen. 
 

 
LaVa-harkinta: Arvioidaan kokouksessa 
Toimenpiteet: ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 155 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 14 
 
   
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Muut asiat annetaan kirkkoneuvostolle tie-
doksi. 
 
Päätös: Muita mahdollisia asioita ei ollut. 

LaVa-harkinta: 
Toimenpiteet: 
Muutoksenhaku:  
 
 

§ 156 Ilmoitusasiat     asia n:o 15 

 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut. 
 
LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet:  --- 
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 
 
 

§ 157 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 16 

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

Liite 5 / Kneuv. 6.10.2021 § 155 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 
 
§ 158 Kokouksen päättäminen   asia n:o 17 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.05 
 

    
 

 


