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KOKOUSAIKA  Keskiviikkona 16.11.2022 klo 18.03 -   

KOKOUSPAIKKA  Oitin seurakuntatalo  

 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Teppola Eero  puheenjohtaja  

   Haaparanta Malla   

   Hakola Martti    

Heikkilä Maria-Elina Teams   

Ihalainen Esko   

Jokinen Päivi     

Juuri Anu  Teams  

Järvinen Laura varapj  

Kontula Eva     

Kosenius Jari    

Laakso-Piki Päivikki  poissa  

Lahtinen Saara-Leea poissa   

Masalin Kari   poissa   

Miettunen Outi Teams  

Pajunen Laura  Teams 

Palkkimäki Heikki   

Puranen Anne   

Reunanen Kai  poissa   

Silván Timo  Teams 

Ollila Maaret  Masalinin varajäsen poissa 

  

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kauranne Jussi kirkkoneuvoston pj Teams 

   Palola Kaija   vs talouspäällikkö    

    

       

ASIAT   §§ 30 - 41 

ALLEKIRJOITUS    

   puheenjohtaja  sihteeri 

 

    

   Eero Teppola  Kaija Palola  

     

                           

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ke 16.11.2022 Hausjärvi 

 

 allekirjoitukset 

 

 

 

Päivikki Laakso-Piki  Heikki Palkkimäki  Anne Puranen  

 

Pöytäkirja on ollut  aika ja paikka 

yleisesti nähtävänä  18.11.-19.12.2022 Hausjärvi 
  

 

Todistaa          Virka-asema   Allekirjoitus  

 

 

                                                                                                                                                        Asianmukaisesti allekirjoitetusta  pöytä- 

                                                                                                                                    kirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

 

 

                                                                   _______/_______ 2022________________________________________ 

                                                                                                                              puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 
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§ 30 Kokouksen avaus                   asia n:o 1 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:03, kirkkoherra piti alkuhartauden.     
 
 
§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   asia n:o 2 
 

Kirkkovaltuuston kokouksesta on kuulutettu Aamupostissa keskiviikkona 
9.11.2022.     
Asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 
9.-16.11.2022.  Kokouskutsut postitettiin valtuutetuille keskiviikkona 9.11.2022.  
(KJ 8:5)  
 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 
saapuvilla (KL 7:4). 
Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 10 valtuutettua ja etäyhteyden 
päässä 5  valtuutettua. 
 

 Päätösesitys:  
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös:   

 Esityksen mukaan. 
 
§ 32 Esteiden hyväksyminen    asia n:o 3 
  
 Päätösesitys: 
 Käsitellään kokouksesta poissa olevien valtuutettujen ilmoittamat esteet läsnäolol-

leen. Esteet hyväksymällä hyväksytään heidän varajäsenensä läsnä oleviksi val-
tuuston istunnossa.  

 Kv työjärjestys 2 §  
  

Päätös:  
 Esityksen mukaan. 

 
 
§ 33 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen                  asia n:o 4 
 
 Päätösesitys: 

Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan 
pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Päivikki Laakso-Piki ja Saara-Leea Lahtinen.    
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.     

 
Päätös:  
Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan 
pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Palkkimäki ja Anne Puranen.    
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.  
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§ 34 Pöytäkirjan nähtävillä olo                                   asia n:o 5 
  

Pöytäkirja tai päätös on pidettävänä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaati-
muksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).  
 
Päätösesitys: 
Hausjärven seurakunnan 16.11.2022 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkas-
tettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla 18.11.2022 -
19.12.2022 viraston aukioloaikana klo 9 – 13.00.  
 

 Päätös:  
Esityksen mukaan. 

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

Kokouksen esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
  
 Päätös:  
 Esityksen mukaan.  
 
Liite 1/ Kvalt. 16.11.2022 § 35  
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§ 36 Hausjärven seurakunnan strategian vuoteen 2035 hyväksyminen  
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi                                   asia n:o 7 

 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 9/2022 24.8.2022 § 144 
 …………………………………………………… 
 

§ 144 Hausjärven seurakunnan strategian vuoteen 2035 hyväksyminen 
 kirkkovaltuuston vahvistettavaksi  asia n:o 6 
 
Seurakunnan strategialuonnosta käsiteltiin kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa 1.6.2022 
(§117). Tuolloin kirkkoneuvosto teki asiasta seuraavan päätöksen: 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
1) Kirkkoneuvosto tutustuu uuden strategian luonnokseen. 
2) Tekee siihen tarpeellisseksi katsomansa korjaukset, lisäykset ja poistot sekä 
3) Lähettää sen korjatussa muodossaan kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 
 
Päätös:  1-2) esityksen mukaan. 
3 Kirkkoneuvosto pyytää korjatun version nähtäväkseen seuraavassa kokouksessa. 

 
Kirkkoherra ja talouspäällikkö muokkasivat luonnosta edellisen kokouksen keskustelujen pohjalta. 
Uusi luonnos on liitteenä 2. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
1) Kirkkoneuvosto tutustuu uuden strategian luonnokseen. 
2) Tekee siihen tarpeelliseksi katsomansa korjaukset, lisäykset ja poistot sekä 
3) Lähettää sen korjatussa muodossaan kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 

 
Päätös: 
1) Kirkkoneuvosto tutustui uuden strategian luonnokseen 
2) Muutoksia ei uuteen luonnokseen tehty 
3) Esityksen mukaan 

 
Liite 2/Kneuv. 24.8.2022 § 144 
Lava-harkionta: tehty, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: kirkkovalt-sihteeri 
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 

 
 …………………………………………………… 
 

KV 16.11.2022 
 

Päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa oheisen Hausjärven strate-
gian vuoteen 2035. 
 

 Päätös:  
 Esityksen mukaan. 
  
Liite 2/ Kvalt. 16.11.2022 § 36 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: valitut jäsenet 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 37 Hausjärven seurakunnan kiinteistöstrategia                       asia n:o 8 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 7/2022 1.6.2022 § 119 
 …………………………………………………… 
 

§ 119          Hausjärven seurakunnan kiinteistöstrategia        asia n:o 10 

 
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.1.2021 § 18 valita työryhmän, joka laatii Hausjärven seu-
rakunnan kiinteistöstrategian. Työryhmän jäseniksi nimettiin kirkkoherra Jussi Kauranne, kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja Eero Teppola, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Esko Ihalainen 
31.12.2021 asti ja Timo Silvan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana 1.1.2022 alkaen, neuvoston 
jäsen Kari Masalin, nuorisotyönohjaaja Elisa Lemmetty ja talouspäällikkö Hanna-Maija Mäki-Laurila. 
 
 
Työryhmä on käynyt läpi seurakunnan kiinteistöomaisuuden sekä rakennetun että rakentamatto-
man. Kiinteistöstrategian pohjana on ollut vuoden 2020 tilinpäätös sekä toimitilan käyttöastelaskel-
mat vuodelta 2021 ja Oitin seurakuntatalon kuntokartoitus 10 vuoden tähtäimellä vuodelta 2021. 

 
Yhteenveto kiinteistöjen määrästä on selvää, Hausjärven seurakunnalla on useita kiinteistöjä, joista 
neljä on kirkkokiinteistöä, eivätkä ne luovutettavien kiinteistöjen listalla. Selkeästi luovutettavissa 
olevat kiinteistöt ovat Vanha Pappila sekä Valkjärven rannalla sijaitseva Terveniemen tila ja Hikiän 
tien varressa oleva rakentamaton kiinteistö. 
 
Kiinteistöstrategia tarkistetaan valtuustokausittain tai jos toimintaympäristössä ilmenee oleellisia 
muutoksia. Jatkossa tulee ottaa huomioon seurakunnan raskas kiinteistökanta. 
 
Talouspäällikön päätösesitys:  Kirkkoneuvosto tutustuu liitteenä olevaan Hausjärven seurakun-
nan kiinteistöstrategiaan, tekee tarvittavat muutoksen sekä lähettää sen kirkkovaltuustolle vahvis-
tettavaksi. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
Liite 8/Kneuv.  1.6.2022 § 119 
Lava-harkinta: tehty, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet:  ptk-ote kkovalt sihteerille 
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 

 …………………………………………………… 
 

KV 16.11.2022 
 

Päätösesitys: 
Kirkkovaltuusto vahvistaa oheisen Hausjärven seurakunnan kiinteistöstrategian. 
 

 Päätös:  
 Kirkkovaltuusto vahvisti muutaman tarkennuksen jälkeen seurakunnan kiinteistö- 

strategian.   
 
 
Liite 3/ Kvalt. 16.11.2022 § 37 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: valitut jäsenet 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 38 Kirkollisveroprosentti vuodelle 2023  asia n:o 9 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 10/2022 14.9.2022 § 163 
 …………………………………………………… 
 

§ 163 Esitys kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2023 (KV)  asia n:o 8 
  

Suomen taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaa voimakkaasti Ukrainan sodasta johtuva Venäjän boi-
kotointi sekä Natoon liittyminen, sillä Venäjältä ei tuoda enää maakaasua. Energian hinta on monin 
kertaistunut, joka vaikuttaa sekä koti- että julkisten talouksien kustannuksiin.  
Samalla Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät perustetuille hyvinvointialueille, mikä vaikut-
taa kuntien, valtion sekä seurakuntien verotukseen. Verotusta on pyritty muuttamaan siten, että 
verovelvollisten verotus ei keskimäärin kiristyisi.  
Valtiovarainministeriö on julkaissut vuoden 2023 tuloveroasteikon ansiorajoineen. 
 

 
 
Sote-uudistuksesta johtuvasta verotuksen uudistamisesta on vaikutusta myös kirkollisveroon. Liite 3 
 
Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kirkollisveron alentaminen keskimäärin olisi 0,08 pro-
senttiyksikköä. Kirkkolaki 15 luku 2 § määrää, että kirkollisveroprosentti määrätään 0,05 prosent-
tiyksikön tarkkuudella. Tämän johdosta pienin veroprosentin alentaminen voi olla 0,05 prosenttiyk-
sikköä.  
Hausjärven seurakunnan verotuloihin 0,05 prosenttiyksikön aleneminen vaikuttaa noin 43 000 eu-
roa vähemmän verotuloja vuoden 2022 veron määräytymisen tason perusteella. 
Yleinen elintason kustannusten nousu merkitsee kiristyvää taloutta kotitalouksille, millä voi olla 
merkitys myös kirkon jäsenyyteen. 
 
Hausjärven seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2012 lähtien 1,75 (aiemmin 1,6%). 
Kirkollisverotuloja seurataan kuukausittain kassaan tulevien kirkollisverotulojen osalta. 31.8.2021 
verotuloja on kertynyt  1 109 575 euroa. Talousarviossa on arvioitu kirkollisverotuloja kertyvän kas-
saan 1.522.000,00 euroa. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosenttia lasketaan 0,05 prosenttiyksik-
köä 1,75 prosentista 1,7 prosenttiin vuodelle 2023. 
 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 
Liite 3/Kneuv. 14.9.2022 § 163 
Lava-harkinta: ei vaikutusta 
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Toimenpiteet: kirkkovaltuusto, sihteeri 
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 
…………………………………………………… 

 
KV 16.11.2022 

 
Päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosenttia lasketaan 
0,05 prosenttiyksikköä 1,75 prosentista 1,70 prosenttiin vuodelle 2023.  
 
Valtuutettu Päivi Jokinen teki ehdotuksen, että veroprosenttia ei alenneta, valtuu-
tettu Timo Silván kannatti ehdotusta. 
 
Koska pöydällä oli kaksi ehdotusta: kirkkoneuvoston esittämä pohjaehdotus vero-
prosentin alentamisesta ja kokouksessa tehty vastaehdotus veroprosentin pysyt-
tämisenä ennallaan, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: 
 
pohjaehdotusta kannattavat valtuutetut äänestävät jaa 
Päivi Jokisen tekemää ja Timo Silvánin kannattamaa ehdotusta kannattavat val-
tuutetut äänestävät ei 
 

 Päätös: 
 Äänestyksen tuloksena 1 jaa ääntä ja 14 ei ääntä.  
 Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2023 kirkollisveroprosentti on 1,75  
 
 
Liite 4/ Kvalt. 16.11.2022 § 38 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: valitut jäsenet 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 39 Ilmoitusasiat    asia n:o 10 
  
      

 Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.  
 

Päätös: Ei ilmoitusasioita. 
 

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  

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

 
 

 
§ 40 Valitusosoituksen antaminen   asia n:o 11 
 
 Puheenjohtaja antaa KL 24:n mukaisen valitusosoituksen (liite 5). 

 
Liite 5/Kvalt 16.11.2022 § 40 
LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  

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

 

  
§ 41 Kokouksen päättäminen    asia n:o 12 
 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19:36. 
 
 


