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KOKOUSAIKA   KESKIVIIKKONA 13.10.2021 KLO 18.01 – 20.07 
KOKOUSPAIKKA   OITIN SEURAKUNTATALO  
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  TEPPOLA EERO  PUHEENJOHTAJA    
   HAAPARANTA MALLA  
   HAKOLA MARTTI    

HEIKKILÄ MARIA-ELINA    
IHALAINEN ESKO  POISSA  
JOKINEN PÄIVI     
JUURI ANU    
JÄRVINEN LAURA  VARAPJ   
KONTULA EVA     
KOSENIUS JARI    
LAAKSO-PIKI PÄIVIKKI  POISSA  
LAHTINEN SAARA-LEEA  

  MASALIN KARI   POISSA  
MIETTUNEN OUTI  TEAMS 
PAJUNEN LAURA  POISSA 
PALKKIMÄKI HEIKKI   

PURANEN ANNE 
REUNANEN KAI    
SILVÁN TIMO  TEAMS  
    

  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET  KAURANNE JUSSI  KIRKKONEUVOSTON PJ  
   MÄKI-LAURILA HANNA-MAIJA  TALOUSPÄÄLLIKKÖ    
    
       
ASIAT   §§ 28 –  41 
 
ALLEKIRJOITUS    
   

PUHEENJOHTAJA  SIHTEERI 
 
   ……………………  ……………………….. 
   EERO TEPPOLA  HANNA-MAIJA MÄKI-LAURILA  

 
                               
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU   AIKA JA PAIKKA  
   KE 13.10.2021 HAUSJÄRVI 
 

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

  
MARTTI HAKOLA   MARIA-ELINA HEIKKILÄ  
 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI   AIKA JA PAIKKA  
NÄHTÄVÄNÄ   15.10. – 14.11.2021  

  

 
TODISTAA          VIRKA-ASEMA   ALLEKIRJOITUS  

 
 
                                                                                                ASIANMUKAISESTI ALLEKIRJOITETUSTA   
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§ 28 Kokouksen avaus                   asia n:o 1 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01. Kirkkoherra piti alkuhartauden.     
 
 
§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   asia n:o 2 
 

Kirkkovaltuuston kokouksesta on kuulutettu Aamupostissa tiistaina 5.10.2021.     
Asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 
6.10.2021 – 13.10.2021.  Kokouskutsut postitettiin valtuutetuille keskiviikkona 
6.10.2021.     
(KJ 8:5)  
 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 
on saapuvilla (KL 7:4). 
Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli  13  valtuutettua, etäyhteyden 
päässä 2  valtuutettua ja   varavaltuutettuja sekä etäyhteyden päässä  varaval-
tuutettu. 
 

 Päätösesitys:  
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös:  Esityksen mukaan. 

 
 
§ 30 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: Esityksen mukaan  
 
 
§ 31 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen                  asia n:o 4 
 
 Päätösesitys: 

Aakkosjärjestystä noudatettavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan 
pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Martti Hakolaa ja Maria-Elina Heikkilää.    
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.     

 
Päätös: Esityksen mukaan 
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§ 32 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 13.10.2021 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tar-
kastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla 15.10. – 
14.11.2021 viraston aukioloaikana klo 9 – 13.00.  
 

 Päätös: Esityksen mukaan 
 

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

Kokouksen esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
  
 Päätös: Esityksen mukaan, kaksi asiaa ilmoituskohtaan 
  
Liite 1/ Kvalt. 13.10.2021 § 33  
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§ 34 Seurakunnallisen toiminnan ja kiinteistötoimen kustannuspaikkojen 

muutostalousarvio     asia n:o 7 
 
  
 Viite: Kirkkoneuvoston kokous 8/2021 15.9.2021 § 133 
 …………………………………….. 
 
 § 133 Seurakunnallisen toiminnan ja kiinteistötoimen kustannuspaikkojen muu-

tostalousarvio (KV)     asia n:o 8 
  

Tilinpäätöksessä 31.12.2020 kävi ilmi, että pääluokan kiinteistön vakituisen henkilöstön 
palkkakustannusten kustannuspaikoilla jako oli ollut virheellinen. Kiinteistöhenkilöstön 

palkkakustannuksia oli jaettu myös seurakunnallisen toiminnan puolelle. Vuoden 2021 

talousarvion henkilöstökustannusten jako oli tehty osittain edellisen vuoden pohjalta. 
Tänä vuonna kustannusjaon toteuma kuitenkin on korjattu. Tämä aiheuttaa sen, että 

toteumavertailussa aiheutuu virhettä, koska talousarvion vakituisten työntekijöiden 
henkilöstökulujen kustannusjako prosentit ovat jaettu vuotta 2020 seuraten. Tarkoituk-

sena on tehdä vuoden 2021 talousarvioon muutos/oikaisu seuraaville kustannuspaikoil-

le: jumalanpalveluselämä, hautaansiunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset sekä kiin-
teistöjen kustannuspaikat. Tässä vaiheessa ei ole kysymys lisätalousarviosta vaan ta-

lousarviomuutoksesta, jossa liikaa arvioitu kustannus siirretään sinne missä sen kustan-
nuksen olisi kuulunut olla jo talousarviota vahvistettaessa eli lähinnä tehdään talousar-

vion lukujen muutos tilisiirto. Kyse on 33.420,00 eurosta, joka liitteen xx mukaan osoit-
taa oikaisun. 

 

Myös siunauskappeliin talousarviossa varattu urkujen siivouskustannus 3.800 euroa siir-
retään Hausjärven kirkon urkujen siivouskustannuksiksi. Kirjanpidon tili 436000 säilyy, 

kustannuspaikka muuttuu.  
 

Talouspäällikön päätösesitys:  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 4 osoit-
taman talousarviomuutoksen 33.420 euroa sekä urkujen siivouskustannusten 3.800 eu-

roa siunauskappelin kustannuspaikalta Hausjärven kirkon kustannuspaikalle. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
Liite 4 Kneuv 15.9.2021 § 133 

 

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Kvalt.sihteeri 

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

…………………………………… 
 
 KV 13.10.2021 
 

Muutostalousarviossa kustannuksia siirrettään joko tilitä tai kustannuspaikalta 
toiselle ei lisätä ei vähennetä niitä. 

 
Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 2 osoittaman ta-
lousarviomuutoksen 33.420 euroa siirrot liitteen osoittamien kustannuspaikko-
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jen välillä sekä urkujen siivouskustannusten 3.800 euroa siirron siunauskappelin 
kustannuspaikalta Hausjärven kirkon kustannuspaikalle. 

 
Päätös:  Esityksen mukaan. 

  
Liite 2 Kvalt. 3/2021 13.10.2021 § 34  
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: taloustoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 35 Lisätalousarvio kiinteistön kustannuspaikalle  asia n:o 8 
  
  

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 8/2021 15.9.2021 § 135 
 …………………………………………………… 
 
 § 135 Lisätalousarvio kiinteistön kustannuspaikalle (KV)  asia n:o 9 

 

 Talousarviota vuodelle 2021 laadittaessa on vaikeaa ottaa huomioon kaikkea mitä kiin-
teistötoimessa vuoden mittaan tapahtuu. Talousarvio on kuitenkin arvio ja muutostarve 

siihen näkyy vuoden kulussa. Kiinteistöissä tulee yllättäviä kustannuksia, joihin vaikut-
tavat esimerkiksi vuoden aikainen säätila sekä koneiden ja laitteiden vikaantuminen. 

Vuodelle 2021 lämmityskulut arvioitiin edellistalven mukaan, jonka mukaan lämmitys-

kustannuksia on arvioitu alakanttiin. Virastotalon ilmastointia on mm. säädetty useaan 
kertaan, jotta automatiikka on saatu käyttöön ja ilmastointi tasapainoon.  

Virastotalon lisätalousarvion tarve on sähkö- ja lämmityskuluihin kumpaankin 1.000 eu-
roa eli yhteensä 2.000 euroa. Viraston kiinteistöveroarvio puuttuu talousarviosta ja sii-

hen lisätalousarvion tarve on 5.950 euroa. 
Hausjärven kirkon lisätalousarvio koostuu Hausjärven kirkon kohonneista lämmityskus-

tannuksista arviolta 2.000 euroa sekä striimaukseen liittyvistä sähkö- ja kaapeliasen-

nuksista, joissa äänikaapelointi on viety kirkon sähkölattiakaivoista lattian alta strii-
mauspöydälle. Äänentoisto on saatu laadukkaaksi, jotta kirkon jumalanpalveluksia on 

miellyttävä kuunnella ja katsoa. Ennakoimattomia kustannuksia ovat: asiantuntijapalve-
luihin 2.350 euroa yhteistyökorvauksiin 1070 euroa sekä sekä rakennus-, korjaus- ja 

huoltotarvikkeisiin 100 euroa. On käynyt ilmi, että kaapeleita olisi tarve rakentaa vielä 

viisi lisää välttämättömille äänentoiston toiminnoille. Äänentoiston rakentamiseen ei ta-
lousarviossa oltu varattu varoja Hausjärven kirkon työalalle. 

  
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarviota 

siten, että Virastotalon lämmitys- sekä sähkökustannuksiin myönnetään 1.000 euroa 

kumpaankin ja kiinteistöverokustannuksiin 5.950 euroa sekä Hausjärven kirkon strii-
mauksen äänentoiston rakentamiseen 4.000 euroa ja lämmityskustannuksiin 2.000 eu-

roa.  
 

Päätös: Esityksen mukaan 
 

Liite 3 Kneuv. 15.9.2021 § 132 

LaVa-harkinta: - 
Toimenpiteet: k-valt sihteeri 

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 ………………………………………… 
 

KV 13.10.2021 
 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, lisätalousarviota siten, että Virastota-
lon lämmitys- sekä sähkökustannuksiin myönnetään 1.000 euroa kumpaankin, 
ja kiinteistöverokustannuksiin 5.950 euroa sekä 
Hausjärven kirkon striimauksen äänentoiston rakentamiseen 4.000 euroa ja 
lämmityskustannuksiin 2.000 euroa 
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Päätös: Esityksen mukaan 
  
 
Liite 3 Kvalt. 13.10.2021 § 35 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote taloustoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 36 Hautausmaakatselmuksen perusteella lisätalousarvio Radanrakenta-

jan hautausmaan kunnostamiseen myrskyn jälkeen  asia n:o 9 
 
 Viite: Kirkkoneuvoston kokous 8/2021 15.9.2021 § 136 

…………………………………………… 
 

§ 136 Hautausmaakatselmuksen perusteella lisätalousarvio Radanrakentajan 

hautausmaan kunnostamiseen myrskyn jälkeen (KV)  asia n:o 11 

 
Seurakunnan hautausmaakatselmus suoritettiin 7.9.2020 klo 15 – 17. Läsnä olivat 

Heikki Palkkimäki, Saila Nummela ja Hanna-Maija Mäki-Laurila. Katselmuksessa todet-

tiin seuraavaa:  
Keskusteltiin hautojen kuulutuksista, joista on hallinta-aika päättynyt. Asia tuodaan esil-

le kirkkoneuvostoon. Toinen pääasia oli Radanrakentajan hautausmaata kohdannut 
myrskytuho, joka tuli yllätyksenä. Yksi puu oli kaatunut aidan päälle, mutta henkilö- ja 

rakennusvahingoilta vältyttiin. Hautausmaalla on useita suuria puita, jotka kuuset olisi 
hyvä kaataa. Männyt jätetään. Tämän suuruusluokan korjaukseen ei oltu varauduttu ta-

lousarviossa. Puiden kaato sekä kantojen poistaminen sekä mahdollinen toimenpidelupa 

ovat arviolta 3.000 euroa. Kaadetuista puista on tarkoitus sahauttaa lautaa, hautaus-
maan aidan uusimista varten. Tämä sahaus olisi arviolta 500 euroa. Näitä toimenpiteitä 

varten tarvitaan yhteensä 3.500 euron lisätalousarvio, jotta pystytään saattamaan Ra-
danrakentajan hautausmaa kuntoon ennen talven tuloa, ja saadaan puut sahattua lau-

doiksi. Kustannukset tulevat siunauskappelin (varikko, hautausmaat) kustannuspaikalle 

asiantutijapalvelut tilille. 
 

Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun hautaus-
maakatselmusmuistioon ja merkitsee sen tiedoksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuus-

tolle 3.500 euron lisätalousarviota hautatoimeen, jotta saadaan Radanrakentajan hau-
tausmaa kuntoon ennen talven tuloa ja laudat sahautetuksi. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 6 /Kneuv. 15.9.2021 § 136 
LaVa-harkinta: ei suoria vaikutuksia.  

Toimenpiteet: k-valt sihteeri 
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

……………………………………….. 

 KV 13.10.2021 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy 3.500 euron lisätalousar-
vion hautatoimeen, jotta saadaan Radanrakentajan hautausmaa kuntoon ennen 
talventuloa ja laudat sahautetuksi. 
 
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyy Radanrakentajien hautausmaalle 
3.500 euroa lisätalousarvioksi, jotta saadaan huonokuntoiset puut kaadetuksi, 
tämän jälkeen hautausmaa siistityksi sekä laudat sahatuksi, talven aikana. Ra-
danrakentajien hautausmaalle tehdään kokonaissuunnitelma, aita mukaan lu-
kien. 
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Liite 4 Kvalt 13.10.2021 § 36 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote hautausmaatoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 37 Esitys kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2022   asia n:o 10 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 9/2021 6.10.2021 § 149 
 ………………………………… 
 

§ 149 Esitys kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2022 (KV)  asia n:o 8 
  

Taloudessa on eletty ja eletään vielä korona-aikaa, kuitenkin kokoontumisrajoituksia 

aletaan pikkuhiljaa purkaa. Kansantalous on kovassa kasvussa, se näkyy myös kirkollis-
verotuloissa, jotka ovat arvioitua korkeammat. Työllisyys paranee ja näin valtakunnalli-

sella tasolla verotulot kehittyvät suotuisasti. Suomen BKT:n kasvu vuonna 2021 on 3,7 
prosenttia ja ennuste vuodelle 2022 on 4,0 prosenttia. Kasvu ei kuitenkaan yllä edelli-

selle kasvukaudelle mikä johtuu osaavan työvoiman puutteesta sekä pullonkauloista 
tuotannossa sekä meillä että muualla maailmassa PTT:n mukaan. Kotitalouksien varalli-

suus 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 kui-

tenkaan 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 seurakunnan 
jäsenmäärä. 31.12.2019 jäsenmäärä oli 5915 ja 31.12.2020 jäsenmäärä oli 5793, joka 

2,04 % pienempi kuin edellisenä vuonna. 31.8.2021 seurakunnan 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 kirkol-
lisverotuloja kertyvän kassaan 1.522.000,00 euroa. Hausjärven seurakunnan kirkollisve-

roprosentti 1,75 on seurakuntien kirkollisveroprosentin keskiarvoa. 

Liitteessä oleva tilasto ennustaa Hausjärven kunnan väkilukua sekä Hausjärven seura-
kunnan 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 
 

……………………………………….. 
KV 13.10.2021 

 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosentti on 1,75 vuodelle 

2022, koska selviä perusteita sen nostamiselle ei ole.  
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Päätös: Esityksen mukaan 
 

Liite 5 Kvalt. 13.10.2021 § 37 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: taloustoimisto 

Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 

 
 
 



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA 
Kirkkovaltuusto  

PÖYTÄKIRJA 13.10.2021  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                                                                      Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta  
Valtuusto                                                                                                                       pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
 
 
 
                                                                                                  _______/_______ 2021________________________________________ 
                                                                                                                                           puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 

13/ 

 
§ 38  Haudoista perittävät maksut    asia n:o 11 
 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 9/2021 6.10.2021 § 150 
………………………………. 

 
§ 150  Haudoista perittävät maksut    asia n:o 9 

  

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on velvollinen vaaditta-
essa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu ko-

tikunta on kuolinhetkellä seurakunnan tai seurakunta-kuntayhtymän alueella. Hautaus-
toimilaki 2 luku, 4 § 

 

KL osa III luku 17 9 § Hautasijan luovuttamisesta ja hautaan siunaamiseen liittyvistä 
palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle 

palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin 
sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 §:ssä säädetään. Kirkkovaltuusto päättää 

haudoista perittävistä maksuista. 
 

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksu-ja hau-

tasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut 
saavat olla enintään palvelun tuottamista aiheutuvien kustannusten suuruiset.  

Tässä pykälässä tarkoitettujen maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on 
oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Hautaus-

toimilaki 2 luku, 4 §  

Seurakunta voi 2 momentin estämättä myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen 1 
momentissa tarkoitetuista maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, 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 asukkaan 

hautasijasta ja hautaamisesta omakustannushinnan tai muuten korkeamman hinnan 

kuin paikkakunnan asukkaalta. Maksut olisi kuitenkin syytä määrätä sellaisiksi, että hin-
taero paikkakunnan asukkaan ja ulkopaikkakuntalaisen välillä ei muodostu kohtuutto-

man 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. 
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Uurnahautapaikaksi voi valita myös arkkuhautapaikan, jolloin noudatetaan arkkuhauta-

paikan hintaa,  
jos uurna lasketaan vanhaan sukuhautaan, noudatetaan hausjärveläisen arkkuhauta-

paikan 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 vuodelle 2022 ovat 

edellä esitetyn mukaiset. 
  

 Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: ptk-ote k-valt sihteerille  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 ………………………………………. 

KV 13.10.2021  

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautapaikkamaksut vuodelle 
2022 ovat edellä esitetyt. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: taloustoimisto, hautausmaatoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 39 Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso vuodelle 2022 

     asia n:o12 
 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 8/2021 6.10.2021 § 153 
 ……………………………………… 
 

§ 153 Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso vuodelle 2022 (KV)

      asia n:o 12 
 

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. 
Kirkkovaltuusto päättää sitovuustasosta vuosittain, koska asiaa ei ole seurakunnan ta-

loussäännössä määritelty. Sitovuustaso voidaan määritellä myös ns. nettoperiaatteella, 

jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja –menojen erotus eli toimintakate määri-
tellään sitovaksi. Sitovuustaso voi olla erilainen talousarvion eri osissa. Kirkkovaltuusto 

päättää, millä pääluokka-, tehtäväalue- taikka muulla tasolla talousarvio on sitova brut-
to ja millä nettoperiaatteen mukaan.  

Talousarvioon tulee merkitä selvästi, mitkä tuloarviot, määrärahat, tavoitteet ovat sito-
via kirkkovaltuustoon nähden. Jos talousarvion sitovuustaso käyttötaloudessa on kirk-

kovaltuustoon nähden pääluokka, kirkkovaltuusto päättää ainoastaan pääluokkien 1-5 

loppusummista. Jos sitovuustaso on esim. kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso, 
kirkkoneuvosto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tehtäväalueittain kokonaissum-

mina. 
 

Talouspäällikön päätösesitys: 

Seurakuntatyön johtokunnat ja viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle toimintakat-
teesta tehtäväalatasolla nettoperiaatteen mukaan, jolloin toimintakate määritellään si-

tovaksi. Johtokunnan osalta sitovuustaso on tehtäväalataso nettoperiaatteella. Kirkko-
neuvosto vastaa kirkkovaltuustolle käyttötalousosan (pääluokat 1 - 5), tuloslaskelma-

osan (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 kirkko-

valtuuston vahvistettavaksi.  
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: - 

Toimenpiteet: kirkkovalt.sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 ……………………………………. 
 
 KV 13.10.2021 
 
 

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 
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saa ylittää ilman kirkkoneuvoston lupaa. Sisäiset erät eivät ole sitovia, johon 
myös poistot lukeutuvat. Esitetään edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 40 Ilmoitusasiat    asia n:o 13 
  
 Ryttylän kirkolla on juhlavuosi vuonna 2021. 
  
 Valtuuston paperisista esityslistoista luopuminen. 
      

 Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.  
 

Päätös: Esityksen mukaan 
 

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta  

Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta 

 
 

 
§ 41 Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen  asia n:o 14 
 Puheenjohtaja antaa KL 24:n mukaisen valitusosoituksen (liite 6). 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.07 
 

Liite 6/Kvalt13.10.2021 § 41 
LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  

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

 

  
 


