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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 21.12.2022 klo 17.35 – 18.55 

 
KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo 

 
JÄSENET Kauranne Jussi             puheenjohtaja    

 Heikkilä Maria-Elina Teams   

 Jokinen Päivi                   
 Karjalainen Eila   

           Leman Miia-Maria Poissa  
 Miettunen Outi  Teams 

 Palkkimäki Heikki  

 Silván Timo                varapj, saapui §229 käsittelyn aikana 
 Walldén Jan               Teams 

                               
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero    kirkkovalt. puheenjohtaja Teams        
  Järvinen Laura    kirkkovalt. varapuh.joht. Poissa 

  Palola Kaija    vs talouspäällikkö 

  Alastalo Tiina    sihteeri 
   

   
  

       

ASIAT §§ 224 - 249 
   

 
  

 Jussi Kauranne          Tiina Alastalo                     
 

 

 
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  

 21.12.2022 Oitin srk-talo   
  

 allekirjoitukset   

     
    

  
  Päivi Jokinen  Eila Karjalainen 

Pöytäkirja on ollut    

yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 
 23.12.2022 – 5.1.2023 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 

 
 

 
 

Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 

 
 

 
 

 
                                                                                                Asianmukaisesti allekirjoitetusta   

                                pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
 
 
                                                                   _______/_______ 2023________________________________________ 
                                                                                                                puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 
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§ 224 Kokouksen avaus ja alkuhartaus        asia n:o 1 
 

 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.  
  
 
§ 225 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    asia n:o 2 

 

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa-

puvilla (KL 7:4). 
 

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 14.12.2022. 
Nimenhuudon perusteella kokouksessa oli läsnä 4 kirkkoneuvoston jäsentä sekä 
Teamsin välityksellä 3 kirkkoneuvoston jäsentä. Timo Silván saapui kokoukseen 
nimenhuudon jälkeen § 229 käsittelyn aikana. 
  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 
§ 226 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 

 

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Maria-Elina 
Heikkilää ja Päivi Jokista. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Jokinen ja Eila Karjalainen. 
 
 

§ 227 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 23.12.2022– 5.1.2023 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-
aikana klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan 
 
 

§ 228 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 1 /Kneuv. 21.12.2022 § 228 
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§ 229          7.12.2022 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen laillisuusvalvonta ja 

päätösten toimeenpano    asia n:o 6 
 

 Kirkkolain 10. luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty 

tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan 

valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.  

 

Kirkkovaltuuston kokous pidettiin 7.12.2022 Oitin seurakuntatalossa. Kokouksen 
pöytäkirja on liitteenä 2.  
Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja tehtyjen päätösten 
toimeenpanokelpoisuus tarkastetaan käymällä kokouksen pöytäkirja läpi.  

  
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 
7.12.2022 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpa-
nokelpoisia. 
 
Kirkkoneuvosto totesi, että pöytäkirjan §51 oli otsikoitu puutteellisesti ja §§ 52, 
53 oli jäänyt kirjaamatta päätös ”Päätettiin esityksen mukaisesti”.   
 
Päätös: Todetuilla lisäyksillä ja korjauksilla muokattuna esityksen mukaan. 

 
Liite 2 /Kneuv 21.12.2022 § 229  
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 230 Valmisteluun palautetun Hausjärven seurakunnan toimintasuunnitel-

man ja talousarvioesityksen uusi käsittely   asia n:o 7  
 
 
Viite: Kirkkovaltuuston kokous 4/2022  7.12.2022 § 50 
…………………………………………………. 
 
§ 50  Hausjärven seurakunnan talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunni- 
telma 2024-2025      asia n:o 9 

 
Viite: Kirkkoneuvoston kokous 13/2022 23.11.2022 § 211 

 …………………………………………………… 
 
 § 211   Hausjärven seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
 2023   (KV)     asia n:o 10

  
 Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2023 talousarvion raamista kokouksessaan  
 6/2022  11.5.2022 § 104 
 
 § 104 Talousarvioraami vuodelle 2023   asia n:o 19 
 
 Seuraavan vuoden talousarviokehykset perustuvat tulevaisuuden näkymiin, toiminnan laadun ja 
 määrän muutoksiin, talouden arvioihin ja varovaisesti verotuloa ennustaen pysymään samalla 

tasolla, kun on arvioitu vuodelle 2022. Varsinaista verotuloennustusta ei kirkkohallitukselta ole 
tullut. 
 
Keväällä 2022 koronarajoitukset päättyivät asteittain, rokotuskattavuus on saavutettu eikä korona 
tautina ole enää välttämättä kohtalokas. Pystytään jo suunnittelemaan tulevaisuutta vapaammin 
kuitenkin ottaen huomioon taloudelliset resurssit. 
Talouden kasvun ennustetaan laskevan vuonna 2023, koronakriisistä toipuminen on hidasta. Ta- 
louden kasvu palaa 1,5 prosenttiin kun se vuonna 2021 oli 2,2 prosenttia. 
 
Kirkollisverotulojen kassakertymä vuosina 2018 – 2021 (kirkollisvero-% 1,75) 
 

             vuosi              kirkollisverotulokertymä 

2021                                            1 552 539,00  

2020                                            1 525 764,00  

2019                                            1 574 047,00  

2018                                            1 536 329,00  
 
Kaksi viimeistä vuotta tilinpäätös on ollut ylijäämäinen, koronavuodet tietysti ovat rajoittaneet 
toimintaa ja senkin takia on tullut säästöjä. Myös talouden kasvu on vaikuttanut ansiotulon nou- 
suun mikä näkyy kirkollisverotulon kasvuna. Tänä vuonna ja ensivuodelle vaikuttavat energiakus- 
tannusten kova nousu. Raamissa arvioidaan veroennuste samalle tasolle kuin vuoden 2022 arvio 
on ollut eli 1.522.000,00 euroa. Vuokrakustannuksissa ja palvelujen ostoissa tulee säästöä, sillä 
myös vakuutusmaksut laskevat. 
 
Talousarvion laadintaohje ja toiminnan raamit vuodelle 2023 
”Palveluiden ostot” + ”Ostot tilikauden aikana” talousarvion raamina työalat käyttävät vuoden 
2022 talousarviolukuja joko sellaisenaan tai kohdentaen lukuja toisin työalan sisällä. Työalojen 
tulee kuitenkin pysyä maltillisena hankinnoissa, ja toivottavan raaminkin voi alittaa. Tulojen bud- 
jetoinnissa huomioidaan vuoden 2021 toteuma, johon voi kuitenkin varovaisuuden periaatteella 
lisätä tai vähentää tuottoja, arvioiden oman työalansa toiminta. Tuottoja tulee arvioida mahdolli- 
suuksien mukaan. Mitä yksittäisistä menokohdista tulee huomioida, työalan on arvioitava omat 
matkakulunsa, mahdolliset kopiokulut (koneiden ja laitteiden vuokrat menokohdassa). Toiminnan 
olennaiset muutokset ja niiden vaikutukset talousarvioon tulee perustella. Raamissa otetaan eri- 
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tyisesti huomioon kiinteistöihin kohdistuvia kustannusten nousuja (lämmitys, sähkö sekä polttoai-
neet), joten kiinteistön em. kustannusten raami on +20,0 prosenttia. 
 
Budjetoinnissa käytetään 1.1.2020 Kirkkohallituksen julkaisemaa tilikarttaa ja siihen liittyvää oh- 
jeistusta. Talousarviotilien sisältö on hyödyllistä tallentaa itselleen tiedostoksi, jotta pystyy seu-
raamaan mitä hankintoja määrärahalla vuoden aikana tehdään. 
 
Työalojen tulee laatia ehdotukset sekä leiri- ja retkimaksuista / asiakas että maksettavista ker- 
honohjaaja- ja isoispalkkioista kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Maksutuottojen budjetointi pe- 
rustuu laskentaan. 
Jos työaloilla on esiintyviä taiteilijoita, kerho-ohjaajia tai muita säännöllisen toiminnan palkkion- 
saajia, heidän palkkionsa tulee arvioida myös joko palvelujen ostoihin tai palkkioihin. Palkkoihin 
lasketaan taloustoimiston toimesta työnantajakulut. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion laadintaohjeet ja raamit 
talousarviovuodelle 2023. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
…………………………………………………… 
 
KN 23.11.2022 
 
Työalojen talousarvioraamiksi oli annettu vuoden 2022 talousarvio, mikä on varsin tiukka tietäen, 
että monet kustannukset ovat nousseet jo tänä vuonna. Palvelujen ostoissa on varauduttu varsin-
kin kiinteistötoimessa mutta myös toiminnallisella puolella energiakustannusten nousuun samoin 
oletusarvona on, että monien tarvikkeiden hinnat nousevat. Rippikoulutyössä toteutuu vain kaksi 
leiriä, mikä vähän keventää rippikoulutyön budjettia. 
 
Palkkakustannuksiin on laskettu vuodelle 2023 kahden prosentin nousu varalta, vaikka vuoden 
2023 korotuksista ei ole vielä tietoa. Henkilöstökustannukset on arvioitu varsin tarkasti ottaen 
huomioon, että muutamissa tehtävissä ei ole vakinaista työntekijää ja vuoden aikana saattaa tulla 
päällekkäisiä kustannuksia. Joissain tehtävissä kokeillaan osittaista osa-aikaisuutta. 
 
Talousarvioavustuksien määrärahojen sijoituspaikkaa on talousarviossa muutettu: kuorojen avus-
tukset on sijoitettu musiikkityöhön, partiolippukuntien avustus nuorisotyöhön, lähetysjärjestöjen 
avustukset lähetystyöhön sekä Merimieskirkon ja Ulkomaanavun määrärahat perustettuun Kan-

sainväliseen diakoniaan. 
 
Kustannuspaikoissa on muutoksia: varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö on yhdistetty ja vastaisuu-
dessa kummankin tuloja ja menoja seurataan nuorisotyössä. Kaksi uutta kustannuspaikkaa on 
otettu käyttöön: Palveleva Puhelin ja Kansainvälinen diakonia.  
 
Lähetystyön talousarvioavustuksissa Lähetysyhdistys Kylväjän sijaan esitetään avustusta Suomen 
Pipliaseuralle. Muuten avustusmäärärahat ovat edellisvuoden kaltaiset. Avustusten kirjauspaikkaa 
on muutettu niille paremmin luonteensa mukaisina. 
 
Vuokrakuluissa ei ole muutosta.  
 
Tulopuolelta kirkollisverotuloarvioon ei ole tehty muutosta vuoteen 2022 nähden.   

 
Talousarvioavustukset kirjattu luonteensa mukaisille kustannuspaikoille: 

  
 Suomen Lähetysseura, 11.820 € 

 Sley 5.470 € 
 SEKL 9.920 € 
 Piplia 3.000 € 
 Merimieskirkko, 630 € 
 Kirkon Ulkomaanapu 1.670 € 
 Kirkkokuoro 720 € 
 Ryttylän Eräveikot 1.500 € 
 Puuha-Marit 1.500 € 

  •     Eläkeliiton kuoro 700 € 
Yhteensä 36.930 €    
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Vuoden 2023 investointina on hankkia Oitin seurakuntasaliin uudet tuolit 16.000 euroa. Lisäksi 
varataan 20.000 euroa ennalta arvaamattomiin investointeihin.  
 
Kirkkohallituksen virastokollegio on antanut uuden ohjeen talousarvion sekä toiminta- ja talous-
suunnitelman laadintaan. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen ja sitä on noudatettava viimeistään 
laadittaessa talousarviota vuodelle 2024. Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa seurakuntata-
louden talousarvion ja talousja toimintasuunnitelman rakennetta ja sisältöä. Uuden ohjeen mu-
kaan talousarvio esitetään tulot ja menot tehtäväaluekohtaisesti. Tehtäväalue sisältää 1-5  
kustannuspaikkaa. Tehtäväalueet ovat jonkin verran muuttuneet nykyisistä ja Kipan puolesta uu-
det raportit ovat käytettävissä vasta ensi keväänä tilinpäätöksen jälkeen. 
 
Vuoden 2023 talousarvio tehdään vielä vanhaan tapaan kustannuspaikkatasolla. Toimintasuunni-
telman esittämistapaa on vähän muutettu tavoitteena siirtyä kohti uutta ohjetta. 
 
Ohessa liitteenä koko seurakunnan ulkoinen tuloslaskelma tiliryhmätasolla, tuloslaskelma pää-
luokittain ja kustannuspaikoittain sekä toimintasuunnitelma. (Liitteet 4-7). 

 
Talouspäällikön päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto päättää ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:  
1) Toimintasuunnitelman ensi vuodelle 
2) Käyttötalousosan työmuotojen tavoitteet ja talousarviot vuodelle 2023 ts. Talousarvio 2023 

ja toimintasuunnitelma 2024 – 2025 -kirjan 
3) Talousarvioavustukset ensi vuodelle  
4) Investointisuunnitelman  

 
Päätös: 1) – 4) kohdat päätetään esityksen mukaan. 
 
Liitteet 4-7/Kneuv. 23.11.2022 § 211  
LaVa-harkinta suoritettu; ei suoria vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi  
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta, valmistelua  

 
 
…………………………………………………… 
 
 

 
KV 7.12.2022 
 
Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:  
1) Toimintasuunnitelman ensi vuodelle 
2) Käyttötalousosan työmuotojen tavoitteet ja talousarviot vuodelle 2023 ts. Talousarvio 2023 

ja toimintasuunnitelma 2024 – 2025 -kirjan 
3) Talousarvioavustukset ensi vuodelle  
4) Investointisuunnitelman  

 
Päätös:  
Jäsen Laura Järvinen esitti ja jäsen Eva Kontula kannatti ehdotusta, että Pipliaseuralle myönnet-
täisiin avustusta 6.000 euroa 3.000 euron sijaan. 
Jäsen Jari Kosenius esitti ja jäsen Heikki Palkkimäki kannatti, että investoinneista siirrettäisiin 
myöhemmäksi Oitin seurakuntatalon tuolien hankinta ja Kappelin urkujen hankinta siirrettäisiin 
vuodelle 2023. 

 
Asian käsittely: Puheenjohtaja teki esityksen, että pohjaehdotusta kannattavat jäsenet äänestävä 
Jaa ja vastaehdotuksia kannattavat jäsenet äänestävät Ei. 
 
Kirkkojärjestys 15 luku 4 §: 
Jollei kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto hyväksy talousarvioehdotusta ilman muutoksia, 
se on palautettava kirkkoneuvostolle tai yhteiselle kirkkoneuvostolle, jos vähintään kolmasosa 
läsnä olevista jäsenistä vaatii palauttamista. Kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston on 
annettava asiasta lausunto ja tehtävä ehdotukseen ne muutokset, joihin kirkkovaltuuston päätös 
antaa aihetta. Kun ehdotusta käsitellään kirkkovaltuustossa uudelleen, käsiteltäväksi otetaan  
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vain aikaisemmin päätetyt muutokset sekä kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston niiden 
johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio on tällöin lopullisesti hyväksyttävä. 
 
Äänestystuloksen jälkeen talousarvio palautettiin kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi lähetyksen 
talousarvioavustusten ja investointien osalta. 
 
Liite 2 Kvalt. 4/2022 7.12.2022 § 50  
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: kirkkoneuvosto 
Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta 
 
…………………………………………………… 
 

KN 21.12.2022 
 
Kirkkoneuvosto käsitteli 23.11.2022 Hausjärven seurakunnan talousarvion vuo-
delle 2023 ja lähetti sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Kirkkovaltuusto käsitteli talousarvion kokouksessaan 7.12.2022. Kokouksessa 
tehtiin kaksi muutosehdotusta, joita myös kannatettiin. 

 
Esitettiin, että Pipliaseuralle myönnettäisiin talousarvioavustusta 6.000 euroa 
3.000 euron sijaan. Lisäksi esitettiin, että investoinneista siirrettäisiin myöhem-
mäksi Oitin seurakuntatalon tuolien hankinta ja Kappelin urkujen hankinta siir-
rettäisiin vuodelle 2023. 
 
 
Kirkkojärjestys 15 luku 4 §: 
Jollei kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto hyväksy talousarvioehdotusta ilman muutoksia, 
se on palautettava kirkkoneuvostolle tai yhteiselle kirkkoneuvostolle, jos vähintään kolmasosa 
läsnä olevista jäsenistä vaatii palauttamista. Kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston on 
annettava asiasta lausunto ja tehtävä ehdotukseen ne muutokset, joihin kirkkovaltuuston päätös 
antaa aihetta. Kun ehdotusta käsitellään kirkkovaltuustossa uudelleen, käsiteltäväksi otetaan  
vain aikaisemmin päätetyt muutokset sekä kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston niiden 
johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio on tällöin lopullisesti hyväksyttävä. 
 

Äänestystuloksen jälkeen kirkkovaltuusto päätti palauttaa talousarvion kirkko-
neuvostolle valmisteltavaksi lähetyksen talousarvioavustusten ja investointien 
osalta äänin 2/14. 
 
Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:  
1) Avustusmäärärahat muutoksella, että Pipliaseuralle myönnetään 6.000 eu-

roa 
2) Investointisuunnitelma muutoksella, että Kappelin virtuaaliurut hankitaan 

vuonna 2023 ja Oitin seurakuntatalon tuolien hankinta siirretään vuoteen 
2024 

3) Toimintasuunnitelman ensi vuodelle. 
4) Käyttötalousosan työmuotojen tavoitteet ja talousarviot vuodelle 2023 ts. 

Talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024 – 2025 –kirjan. 
 
Pykälän käsittelyn yhteydessä Heikki Palkkimäki esitti, että Pipliaseuran avustus pidetään 
edelleen 3000 eurossa. Palkkimäen esitystä kannattivat Päivi Jokinen, Timo Silván ja Maria-
Elina Heikkilä. 
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Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, jonka mukaan pohjaesitystä kannattavat äänestävät 
”Jaa” ja Palkkimäen esitystä kannattavat äänestävät ”Ei”. 
Äänestyksen tulos oli 3 Jaa-ääntä ja 5 Ei-ääntä. 
 

 

Päätös:  
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Pipliaseuran avus-

tusmääräksi 3.000 €. 
2. Esityksen mukaan. 
3. Esityksen mukaan. 
4. Esityksen mukaan. 

  



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA   
Kirkkoneuvosto                        PÖYTÄKIRJA 21.12.2022                            14/2022 

9 

 

 

§ 231 Tehdyn valtuustoaloitteen johdosta perustetun työryhmän muistion 
käsittely ja esityksen tekeminen kirkkovaltuustolle  asia n:o 8 

  
Kirkkoneuvoston asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella johtokun-
tien lakkauttamisen esittelyä kirkkovaltuustolle, kokoontui Oitin seurakuntata-
lossa 8.12.2022. 
 
Työryhmä keskusteli eri mahdollisuuksista kirkkoherran valmistelemien liitteiden 
pohjalta. Kokouksesta laadittiin muistio, joka on pöytäkirjan liitteenä 3. 

Käydyn keskustelun pohjalta työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään kirkko-
neuvostolle johtokuntien lakkauttamista Hausjärven seurakunnassa. Työryhmä 
perustelee tätä tarpeella siirtyä keveämpään hallintorakenteeseen sekä työnte-
kijöiden kokemuksilla johtokuntatyöskentelystä).  

Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä esittää johtokuntien korvaamista Hausjär-
ven seurakunnassa työryhmillä. Esitys työryhmien ohjesäännöstä on muistion 
liitteenä H.  

Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä esittää, että jatkossa Hausjärven seura-
kunnassa olisi viisi työryhmää: jumalanpalvelus- ja musiikki, aikuistyö, lähetys, 
diakonia ja kasvatus.  

Lisäksi kirkkoneuvosto voi nimetä muita projektiluonteisia työryhmiä (esim. tule-
vaisuustyöryhmä). 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu muistioon ja tekee 
käydyn keskustelun pohjalta esityksen kirkkovaltuustolle johtokuntien lakkautta-
misesta ja niiden korvaamisesta työryhmillä.  

Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui muistioon ja esittää kirkkovaltuustolle johto-
kuntien lakkauttamista ja niiden korvaamista työryhmillä.  

Käydyssä keskustelussa todettiin, että työryhmien kokoonpanoa olisi hyvä har-
kita uudelleen esimerkiksi siten, että työryhmässä olisi 6 jäsentä, joista työnte-
kijät esittävät kolmea, kirkkoneuvosto kahta ja yhden nimeää kirkkoneuvosto 
keskuudestaan. Olisi toivottavaa, että myös talouspäälliköllä olisi puhe- ja läsnä-
olo-oikeus kaikissa työryhmissä.  

Liite 3/Kneuv. 21.12.2022 § 231 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 232 Esitys vuoden 2023 tammi-maaliskuiden kirkkokolehdeiksi asia n:o 9 
 

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman, jota on noudatet-
tava (KL 4:2,2, KL 22:2,1.9, KJ 2:8). 
 
Olisi mielekästä, että uusi kirkkoneuvosto pääsisi vahvistamaan jumalanpalve-
luksissa kerättävien kirkkokolehtien kohteet. Se kokoontuu kuitenkin vasta vuo-
denvaihteen jälkeen uuden kirkkovaltuuston nimitettyä sen. Siksi alkuvuoden 
jumalanpalvelusten kolehtien kohteet on syytä päättää nykyisessä kirkkoneu-
vostossa. Vastaava päätös tulee koskemaan myös vuosien 2025 ja 2027 alku-
vuosien kolehteja, koska kirkkoneuvosto vaihtuu kahden vuoden välein. 
 
Kirkkoherra Kauranne on laatinut kolehtisuunnitelmaehdotuksen tammi-maalis-
kuille 20234 (liite 4).  
Sen pohjana hän on käyttänyt Kirkkohallituksen Yleiskirjeen 27/2022 liitteenä 
ollutta kolehtiluettelopohjaa, jota hän on täydentänyt hiippakunnan tuomiokapi-
tulin määräämillä kolehtikohteilla ja seurakuntaan saapuneilla kolehtianomuk-
silla. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran laatiman jumalanpalvelusten kolehti-
suunnitelman tammi-maaliskuille 2023. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 4/Kneuv. 21.12.2022 § 232 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Liite tiedoksi T-asemalle kolehtikansioon 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 233 Uuden kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous  asia n:o 10 
 
  Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-

heenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston pu-

heenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston pu-

heenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes 
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. (KJ 8:5,1)  

 

  Puheenjohtajan päätösesitys:  
1. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kutsuu seurakuntavaaleissa 2022 valitun uu-

den kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseensa Oitin seurakuntataloon 
keskiviikkona 11.1.2023 klo 18. 

2. Uuden valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, 
joka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
on valittu. 

 
  Päätös:  

1. Esityksen mukaan. 
2. Esityksen mukaan. 

 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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 § 234 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2023-2024 asia n:o 11 
 

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimi-

kautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. KJ 8:2 § 

(9.5.2003/822/2004) 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.  
 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 235 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023-2024  

asia n:o 12 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa valitsemaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokoukses-
saan. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 236 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen vahvistaminen   asia n:o 13 
 
 Kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen työjärjestyksen. KJ 8:8. 
  

Kirkkovaltuuston nykyinen työjärjestys on liitteenä 5. Tehtyjen lakimuutosten 
vuoksi se edellyttää päivityksiä, jotka tehdään kevään 2023 aikana.  
 
Edellisen valtuuston työjärjestyksessä § 13:n kohdalla on menetelty vaihtoehto 
b:n mukaisesti. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa vahvistaman itselleen toistaiseksi voimassaolevan työjärjestyksen. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 5/Kneuv. 21.12.2022 § 236 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 237 Kirkkovaltuuston sihteerin vaali     asia n:o 14 

 
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1§ 2 mom:n mukaisesti kirkkovaltuustolle on 
valittava sihteeri. Edellisen kirkkovaltuuston sihteerinä toimi talouspäällikkö. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa valitsemaan itselleen sihteerin. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 238 Suhteellisen vaalin lautakunnan vaali       asia n:o 15 
  
 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaisesti valtuusto asettaa keskuu-

destaan ensimmäisessä kokouksessaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien 
toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista 
jäsentä ja kolme varajäsentä.  

 
 Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, 

piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seura-

kuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, 

jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 KL 25:10 a § (30.12.2003/1274)  

 
 Valintaa tehdessään kirkkovaltuuston on otettava huomioon mitä KL 25:10a:ssa 

säädetään naisten ja miesten valitsemisesta kirkolliseen toimielimeen. 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa valitsemaan keskuudestaan suhteellisen vaalin lautakuntaan kolme jäsentä 
ja kolme varajäsentä.  

  
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 239 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen varahenkilönsä vaali 

vuosiksi 2023-2024     asia n:o 16 
 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja 

sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta 
seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset vara-

jäsenet. (20.8.2004/821) 
 
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden 

ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. 
 
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen puheen-

johtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään. (27.6.2003/626) 
KL10:2 

 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa valitsemaan  
1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä  
2. hänelle varahenkilön. 
 
Päätös:  
1. Esityksen mukaan. 
2. Esityksen mukaan. 

 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille. 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 240 Kirkkoneuvoston jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali vuosiksi 

2023-2024     asia n:o 17 
 

Kirkkoneuvoston voimassaolevan ohjesäännön (liite 6) 1§:n mukaan kirkkoneu-
vostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) jä-
sentä. Valituille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Sekä valittavien jäsenten että heidän varajäsentensä tulee olla seurakuntavaa-
leissa vaalikelpoisia henkilöitä, ja valituksi tulleessa neuvostossa on oltava sekä 
naisia että miehiä vähintään 40%. (KL 10:2, KL 25:10a). 
 
Puheenjohtajan päätösesitys:  
1. Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa valitsemaan kirkkoneuvos-

ton ohjesäännön mukaisesti uuden kirkkoneuvoston 7 jäsentä sekä  
2. heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
Liite 6/Kneuv. 21.12.2022 § 240 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 241 Kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen  asia n:o 18 
 
 Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapi-

tulin vahvistettavaksi. (KL 10:3.1) 

 

 Tehtyjen lakimuutosten vuoksi Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvoston nykyinen 
ohjesääntö (liite 6 § 240) tarvitsee päivittää. Se valmistellaan kevään 2023 ai-
kana kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistetta-
vaksi. 

 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-

toa hyväksymään toistaiseksi voimassaolevaksi kirkkoneuvoston nykyisen ohje-
säännön.  

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 242 Kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja heidän vara-

jäsentensä vaali      asia n:o 19 
 
 Mikäli kirkkovaltuusto päättää edelleen säilyttää johtokunnat Hausjärven seura-

kunnan hallintorakenteessa, on johtokunnat asetettava kirkkovaltuuston ensim-
mäisessä kokouksessa 2023.  
Kasvatuksen johtokunnan johtosäännön 4§:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee 
toimikaudekseen johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä 
heille henkilökohtaiset (7) varajäsenet. 

 
 Valintaa tehdessään kirkkovaltuuston on pyrittävä ottaa huomioon mitä 

KL25:10a:ssa säädetään naisten ja miesten valitsemisesta kirkolliseen toimieli-
meen. 

 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-

toa valitsemaan Kasvatuksen johtokuntaan  
1. puheenjohtajan,  
2. kuusi muuta jäsentä sekä  
3. heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023-2026. 

  
Päätös: 
1. Esityksen mukaan. 
2. Esityksen mukaan. 
3. Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 243 Julistuksen johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja heidän vara-

jäsentensä vaali      asia n:o 20 
 
 Mikäli kirkkovaltuusto päättää edelleen säilyttää johtokunnat Hausjärven seura-

kunnan hallintorakenteessa, on johtokunnat asetettava kirkkovaltuuston ensim-
mäisessä kokouksessa 2023.  
Julistuksen johtokunnan johtosäännön 4§:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee 
toimikaudekseen johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä 
heille henkilökohtaiset (7) varajäsenet.  

 
 Valintaa tehdessään kirkkovaltuuston on pyrittävä ottaa huomioon mitä 

KL25:10a:ssa säädetään naisten ja miesten valitsemisesta kirkolliseen toimieli-
meen. 

 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-

toa valitsemaan Julistuksen johtokuntaan  
1. puheenjohtajan,  
2. kuusi muuta jäsentä sekä  
3. heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023-2026. 
 
Päätös:  
1. Esityksen mukaan. 
2. Esityksen mukaan. 
3. Esityksen mukaan. 

 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 244 Palvelun johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja heidän varajäsen-

tensä vaali      asia n:o 21 
 
 Mikäli kirkkovaltuusto päättää edelleen säilyttää johtokunnat Hausjärven seura-

kunnan hallintorakenteessa, on johtokunnat asetettava kirkkovaltuuston ensim-
mäisessä kokouksessa 2023.  
Palvelun johtokunnan johtosäännön 4§:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toi-
mikaudekseen johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä heille 
henkilökohtaiset (7) varajäsenet. 

 
Valintaa tehdessään kirkkovaltuuston on pyrittävä ottaa huomioon mitä 
KL25:10a:ssa säädetään naisten ja miesten valitsemisesta kirkolliseen toimieli-
meen. 

 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-

toa valitsemaan Palvelun johtokuntaan  
1. puheenjohtajan,  
2. kuusi muuta jäsentä sekä  
3. heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023-2026. 
 
Päätös:  
1. Esityksen mukaan. 
2. Esityksen mukaan. 
3. Esityksen mukaan. 

 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 245 Viranhaltijoiden tekemät päätökset edellisen neuvostokäsittelyn jäl-

keen      asia n:o 22 
 
 Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa tehtyjä viranhaltijapäätöksiä ei voitu 

tarkastaa, joten asia siirrettiin tähän kokoukseen. 
 
 Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 
 32/2022 Päätös lumenauraussopimuksesta 
 33/2022 Päätös yksityistien aurauksesta 

 34/2022 Päätös kanttorin sijaisuuden hoitamisesta 

 35/2022 Päätös palkattomasta työlomasta 
 

 Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset 
 8/2022 Päätös erityisestä perusteesta varhaisnuorisotyön/varhaiskasvatuksen määräai-

kaisen viran tehtävänkuvauksessa 

 9/2022 Päätös erityisestä perusteesta perhediakonian määräaikaisen viran tehtävänku-
vauksessa 

 10/2022 Päätös tuntityöntekijöistä varhaiskasvatuksessa elokuussa 2022 
  

 Läntisen alueen diakonin viranhaltijapäätökset 
 5/2022 Päätös diakonia-avustuksesta 
 6/2022 Päätös diakonia-avustuksesta 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu tehtyihin viranhalti-
japäätöksiin ja toteaa ne annettujen valtuuksien mukaisiksi ja toimeenpanokel-
poisiksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: Tehty, ei välitöntä vaikutusta 
Toimenpiteet: -- 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 246 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 23 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat. 
 
Päätös: Muita mahdollisia ei ollut. 
 

LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:  

 
 
§ 247 Ilmoitusasiat     asia n:o 24 
  

Uuden kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous pidetään Oitin seurakuntatalossa  
11.1.2023 klo 18. 
Uusi kirkkovaltuusto siunataan tehtäväänsä su 15.1.2023 klo 10:00 Oitin seura-
kuntatalossa pidettävässä messussa. 
 
Rovastikunnallinen luottamushenkilöiden koulutuspäivä 9.2.2023 klo 18-20.30 
Riihimäki, Kirkkopuiston seurakuntakoti 
 
Seurakunnan strategiapäivä 11.3.2023 klo 9-15 Oitin seurakuntatalo 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:  

 
 
§ 248 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 25 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 7). 
 

Liite 7/ Kneuv. 21.12.2022 § 248 
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 249 Kokouksen päättäminen   asia n:o 26 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.55. 
 


