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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 27.1.2021 klo 17.30 –  19.25 

 
KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo 

 
JÄSENET Kauranne Jussi  puheenjohtaja   

 Alastalo Tiina       

  
 Heikkilä Maria-Elina  

 Ihalainen Esko     varapj           
 Jokinen Päivi                 

 Karjalainen Eila             

  
 Miettunen Outi   

  
 Palkkimäki Heikki 

 Walldén Jan 
                               

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero   kirkkovalt. puheenjohtaja POISSA
               

  Järvinen Laura   kirkkovalt. varapuh.joht.  
   

   

   
  Mäki-Laurila Hanna-Maija  talouspäällikkö  

  Laiho Anne   sihteeri  
   

       
ASIAT §§ 1 - 24 

 

   
 

  
 Jussi Kauranne          Anne Laiho                     

 

 
 

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  
. 27.1.2021 Oitin srk-talo   

  
 allekirjoitukset   

     

  
   

  
 Tiina Alastalo  Maria-Elina Heikkilä

    

Pöytäkirja on ollut    
yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 

 29.1. – 11.2.2021 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 
 

 

 
 

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

den.  
Koska uusi kirkkoneuvosto ei ole vielä järjestäytynyt, puheenjohtaja kutsui ko-
kouksen sihteeriksi kanslisti Anne Laihon. 

  
 

§ 2 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 20.1.2021. 
Suoritetun nimenhuudon mukaan läsnä oli 9 kirkkoneuvoston jäsentä ja 0 vara-
jäsentä. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 
 

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

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 4 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 29.1. – 11.2.2021 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-ai-
kana klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 

§ 5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 1 /Kneuv. 27.1.2021 § 5 
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§ 6 Kirkkoneuvoston sihteerin valinta    asia n:o 6 
 

Kirkkoneuvoston os 9§:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston 
tähän tehtävään valitsema henkilö, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.  
Edellisen kirkkoneuvoston sihteerinä toimi seurakunnan kanslisti Anne Laiho. 
Kirkkoneuvoston kokoukset olivat sihteerille työaikaa, josta maksettiin hänelle 
palkka, ei palkkiota.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston sihteeriksi vuosiksi 2021-
2022 valitaan kanslisti Anne Laiho. Kirkkoneuvoston kokoukset ovat hänelle työ-
aikaa, josta hänelle maksetaan palkka, ei palkkiota.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei vaikutusta 
Toimenpiteet: Ptk-ote valitulle.  

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk. 
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§ 7 Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen julistuksen johtokuntaan 

neuvu    
asia n:o 7 

 
” Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä seuraavilla viranhalti-

joilla ja työntekijöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus:…  
(Johtokuntien johtosääntö § 4).  

 

Johtokuntien jäseninä toimii muutenkin kirkkoneuvoston ja –valtuuston jäseniä, 
mutta johtokunnan jäseneksi nimetyllä kirkkoneuvoston jäsenellä on velvollisuus 
toimia linkkinä johtokunnan ja kirkkoneuvoston, sen puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan välillä.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa julistuk-
sen johtokuntaan toimikaudekseen vuosiksi 2021-2022.  
 
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Tiina Alastalon edustajaksi julistuksen johtokun-
taan toimikaudekseen vuosiksi 2021-2022.  
 

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei vaikutusta 
Toimenpiteet: Ptk-ote valitulle ja jhtk:n sihteerille.  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk. 
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§ 8  Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kasvatuksen johtokuntaan  
                                                                                                                             asia n:o 8  
 

” Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä seuraavilla viranhalti-

joilla ja työntekijöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus:…  
(Johtokuntien johtosääntö § 4).  

 

Johtokuntien jäseninä toimii muutenkin kirkkoneuvoston ja –valtuuston jäseniä, 
mutta johtokunnan jäseneksi nimetyllä kirkkoneuvoston jäsenellä on velvollisuus 
toimia linkkinä johtokunnan ja kirkkoneuvoston, sen puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan välillä.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa kasva-
tuksen johtokuntaan toimikaudekseen vuosiksi 2021-2022.  
 
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Heikki Palkkimäen edustajaksi kasvatuksen joh-
tokuntaan toimikaudekseen vuosiksi 2021-2022.  
 

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei vaikutusta 
Toimenpiteet: Ptk-ote valitulle ja jhtk:n sihteerille.  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk. 
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§ 9  Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen palvelun johtokuntaan 
          asia n:o 9  
 

” Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä seuraavilla viranhalti-

joilla ja työntekijöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus:…  
(Johtokuntien johtosääntö § 4).  

 

Johtokuntien jäseninä toimii muutenkin kirkkoneuvoston ja –valtuuston jäseniä, 
mutta johtokunnan jäseneksi nimetyllä kirkkoneuvoston jäsenellä on velvollisuus 
toimia linkkinä johtokunnan ja kirkkoneuvoston, sen puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan välillä.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa palvelun 
johtokuntaan toimikaudekseen vuosiksi 2021-2022.  
 
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Eila Karjalaisen edustajaksi palvelun johtokun-
taan toimikaudekseen vuosiksi 2021-2022.  
 

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei vaikutusta  
Toimenpiteet: Ptk-ote valitulle ja jhtk:n sihteerille.  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk. 
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§ 10  Johtoryhmän asettaminen vuosiksi 2021-2022   asia n:o 10  
 

Hausjärven seurakunnassa on ollut johtoryhmä, johon ovat kuuluneet kirkko-
herran ja talouspäällikön lisäksi johtavat luottamushenkilöt; kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.  
 
Johtoryhmä on kokoontunut vain tarpeen mukaan. Sen tehtävänä on ollut val-
mistella asioita seurakunnan luottamuselinten käsittelyyn, valmistella ja toteut-
taa strategiapäivien ohjelmaa, toimia yhteistyöelimenä tuomiokapituliin, kun-
taan, naapuriseurakuntiin sekä muihin yhteistyökumppaneihin päin. Sillä ei ole 
päätösvaltaa eikä se voin ilman valtuutusta toimia seurakunnan virallisena edus-
tajana.  
 
JoRyllä on ollut lupa kutsua kokouksiinsa tarvittaessa asiantuntijoita työnteki-
jöistä. Sen lisäksi johtoryhmän toiminnan yhteydessä on aika-ajoin herännyt 
keskustelua johtoryhmän pysyvästä laajentamisesta johtavilla viranhaltijoilla tai 
lähiesimiehillä.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee johtoryhmän tar-
peellisuudesta ja laajuudesta sekä tekee keskustelunsa pohjalta päätöksen asi-
asta.  
 
Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti perustaa johtoryhmän enti-
sen kokoonpanon mukaisena siten että lähiesimiehiä kutsutaan tarvittaessa mu-
kaan kokouksiin. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran keväällä 
ja kerran syksyllä ja tarvittaessa useammin. 
 
LaVa-harkinta: JoRy-toiminta tuo lisää näkökulmia asioiden alustavaan valmisteluun, joten LaVa 
tulee sen kautta paremmin huomioiduksi.  

Toimenpiteet: Ptk-ote valitulle.  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk. 
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§ 11 Rahavarojen tarkistajien valinta                                                asia n:o 11  
 

Hausjärven seurakunnan Sisäisen valvonnan ohjeen 2.1 mukaisesti kirkkoneu-
voston valitsemat tarkastajat suorittavat kassantarkastuksen ainakin kerran 
vuodessa. Tarkastuksista tehdään tarkastusraportit, jotka käsitellään kirkkoneu-
vostossa. Kirkkoneuvosto päättää jatkotoimista, mikäli raportit antavat siihen 
aihetta.  
 
Kirkkoneuvosto laajensi rahavarojen tarkastajien tehtävänkuvaa kokouksessaan 
25.3.2020 (§38). Sen mukaisesti tarkastajien tehtävänkuvaan kuuluu rahavaro-
jen tarkastuksen lisäksi muistiotositteiden hyväksyminen kuukausittain asian-
omaisen kuukauden päiväkirjan ja tositteiden mukaan. 
 
Kirkkoneuvoston toimikaudella 2019 – 2020 kassantarkistajina toimivat Esko 
Ihalainen ja Päivi Jokinen.  
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee kassantarkistajat 
vuosille 2021 – 2022.  
 
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi kassantarkistajiksi Esko Ihalaisen ja Päivi Joki-
sen vuosille 2021 – 2022.  
 
LaVa-harkinta: Suoritettu, ei vaikutusta  
Toimenpiteet: Ptk-ote valituille.  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 12 Toimikuntien valitseminen kiinteistökatselmukseen ja hautausmaa-

katselmukseen       asia n:o 12 
  

Hausjärven seurakunnan taloussäännön 27 §:n mukaisesti kirkkoneuvosto valit-
see toimikaudekseen toimikunnan kiinteistökatselmuksen ja hautausmaakatsel-
muksen suorittamista varten.  
 
Vuosiksi 2019 – 2020 toimikuntaan valittiin luottamushenkilöistä Jari Kosenius, 
Ari Vehmas, Heikki Palkkimäki ja Outi Miettunen. Vehmaan muutettua seura-
kunnasta hänen tilalleen ei valittu uutta jäsentä ryhmään. 
Seurakunnan työntekijöistä ryhmään kuuluivat talouspäällikkö Hanna-Maija 
Mäki-Laurila, puistopuutarhuri Saila Nummela sekä kiinteistötyöntekijä-suntio 
Risto Hinkkanen. Lisäksi ryhmässä oli mukana asiantuntija-apuna Riihimäen 
seurakunnan kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee toimikunnan kiinteis-
tökatselmukseen ja hautausmaa katselmukseen.  
Talouspäällikkö tiedustelee Riihimäen seurakunnasta mahdollisuutta saada ryh-
mään mukaan kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki.  
 
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi toimikunnan kiinteistökatselmukseen ja hautaus-
maa katselmukseen. Valituiksi tulivat Kari Virtanen, Heikki Palkkimäki, Outi Miet-
tunen ja Jan Walldén. Seurakunnan työntekijöistä ryhmään kuuluvat talouspääl-
likkö Hanna-Maija Mäki-Laurila, puistopuutarhuri Saila Nummela sekä kiinteistö-
työntekijä-suntio Risto Hinkkanen. 
 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: Ptk-ote valituille.  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 13 Kirkkovaltuuston 11.11.2020 ja 16.12.2020 pidettyjen kokousten lail-

lisuusvalvonta ja päätösten toimeenpano    asia n:o 13 
 

 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 11.11.2020 pidetyn kokouksen osalta toimenpiteet jäivät pöy-
dälle kirkkoneuvoston kokouksessa 25.11.2020, koska valtuuston kokouksen va-
litusaika oli vielä käynnissä. 11.11.2020 pidetyn valtuuston kokouksen pöytä-
kirja on liitteenä 2. 
 
Kirkkovaltuuston talousarviokokous pidettiin ke 16.12.2020 Oitin seurakuntata-
lossa. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä 3.  
 
11.11.2020 ja 16.12.2020 pidettyjen kirkkovaltuuston kokousten päätösten lailli-
suusvalvonta ja tehtyjen päätösten toimeenpanokelpoisuus tarkastetaan käy-
mällä kokouksen pöytäkirjat läpi.  
  
Puheenjohtajan päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 11.11.2020 pidetyssä kokouk-

sessa tehdyt päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 
2) Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 16.12.2020 pidetyssä kokouk-

sessa tehdyt päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 
 
Päätös: 
1) Esityksen mukaan. 
2) Esityksen mukaan. 
 

Liitteet 2 ja 3 /Kneuv. 27.1.2021 § 13 
LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk  
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§ 14  Esitys käytyjen Tuta-neuvottelujen tulokseksi   asia n:o 14 
 
 Kasvatuksen johtokunta totesi kokouksessaan 24.9.2020 (§ 46), että Hausjär-

ven seurakunnan varhaiskasvatuksessa näyttäisi olevan liikaa työvoimaresurs-
seja sen tarpeeseen nähden. 

 
 Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.10.2020 (§ 

147) aloittaa tuotannollisin perustein Tuta-neuvottelut liittyen varhaiskasvatuk-
sen työvoimaresurssiin. Työnantajan edustajaksi käytäviin neuvotteluihin nimet-
tiin talouspäällikkö Hanna-Maija Mäki-Laurila, kirkkoherra Jussi Kauranne ja var-
haiskasvatuksen lähiesimies, työalapastori Virpi Pirjetä. 

 
 Tuta-neuvotteluja varten kokoonnuttiin kolmesti; 4.12.2020 (liite 4), 16.12.2020 

(liite 5) sekä 7.1.2021 (liite 6). Asiaa käsiteltiin myös yhteistyötoimikunnan ko-
kouksessa 8.1.2021 (liite 7).  

 
 Käytyjen neuvottelujen pohjalta päädyttiin jatkamaan työnantajan esittämän 

suunnitelman mukaisesti nykyisten päiväkerho- ja perhekerhotoimintojen jatka-
misessa. Samalla selvitetään yhteistyökumppanien kanssa mahdollisuutta laa-
jentaa yhteistyötä seurakunnan varhaiskasvatuksen ja yhteistyökumppanien 
kanssa syksystä 2021 alkaen. 

 
 Puheenjohtajan päätösesitys:  

Kirkkoneuvosto päättää  
1) jatkaa seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintoja työnantajan 

4.12.2020 esittämän mallin mukaisesti 
2) lomauttaa osa-aikaisen lastenohjaajan toistaiseksi. Työnantaja arvioi lo-

mautuksen kestävän 1.9.2021 asti 
3) valtuuttaa työalapastori Virpi Pirjetän selvittämään yhteistyömahdolli-

suuksien lisäämistä Hausjärven seurakunnan varhaiskasvatuksen, var-
haisnuorisotyön ja Hausjärven kunnan koulutoimen välillä.  

 
Päätös: 
 

1) Esityksen mukaan  
2) Esityksen mukaan  
3) Esityksen mukaan  
 
 
 

Liitteet 4, 5, 6 ja 7 / Kneuv. 27.1.2021 § 14 
LaVa-harkinta: Suoritettu asian valmistelun yhteydessä. 
Toimenpiteet: Ptk-ote lastenohjaajille, työalapastorille sekä nuorisotyönohjaajille 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk  
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§ 15 Seurakunnan nimenkirjoitusoikeuksien vahvistaminen   asia n:o 15 
 
 Hausjärven seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on seurakunnan kirkkoherralla ja 

talouspäälliköllä. Talouspäällikön ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii 
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja (Kneuv. 16.2.2005 § 25). Kirkkoherran ol-
lessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii vs/vt kirkkoherra. 

 
 Kirkkovaltuuston ja –neuvoston järjestäydyttyä on syytä vahvistaa Hausjärven 

seurakunnan nimenkirjoitusoikeus alkaneella kirkkoneuvoston toimikaudelle 
2021 – 2022. 

 
 Talouspäällikön päätösesitys: Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto 

myöntää seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden kirkkoherra Jussi Kauranteelle ja 
talouspäällikkö Hanna-Maija Mäki-Laurilalle yhdessä ja erikseen. 

 Kirkkoherran ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii vs/vt kirkkoherra, ta-
louspäällikön ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii kirkkoneuvoston vara-
puheenjohtaja Esko Ihalainen. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta: Ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: Ptk-ote nimenkirjoitusoikeuden haltijoille ja taloustoimistoon. 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk. 
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§ 16 Henkilökohtaisen suorituslisän maksaminen 1.1.2021  asia n:o 16 
  

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 26 pykälän mukainen suorituslisä otettiin 
käyttöön seurakunnissa vuoden 2020 alusta. Suorituslisää koskevassa järjestel-
mässä työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa euromääräistä suorituslisää 
työsuorituksen perusteella, siihen tarkoitettujen varojen puitteissa. Työnantaja 
on päättänyt suorituslisän arviointiperusteluista ja järjestelmän kirjallisista ku-
vauksista sekä suorituslisän maksamisesta.  Arviointijakso on päättynyt ja työn-
antaja esittää suorituslisän maksamista liitteen 8 (salainen) mukaan, jaetaan 
kokouksessa.  
Suorituslisää maksetaan 1.1.2021 alkaen joka kuukausi kalenterivuoden ajan. 
Määräaikaisille työntekijöille/viranhaltijoille, jotka ovat arviointijaksoa lyhyem-
mässä, mutta vähintään 4 kuukautta kestävässä palvelussuhteessa, maksetaan 
suorituslisä kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä. 
  
Suorituslisäkeskusteluja on käyty 1 – 2 kertaan vuoden 2020 aikana jokaisen 
yleisen palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvan henkilön kanssa. Kausityöntekijöi-
den (palvelussuhde vähintään neljä kuukautta) kanssa käydään suorituslisäkes-
kustelu, kun he aloittavat palvelussuhteen. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto määrittää liitteen 8 salaiseksi, 
ja hyväksyy suorituslisän maksamisen liitteen 8 mukaan.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 8/Kneuv. 27.1.2020 § 16 
LaVa-harkinta: -  
Toimenpiteet: asianosaiset 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 17 Sijoitussuunnitelma sekä Jorma Tammerin rahaston sijoitusehdotus

       asia n:o 17 
 
 
 Viite: KV 3/2020 11.11.2020 § 29 

 …………………………………….  

 
§ 29 Jorma Tammerin rahaston sijoitustavan muutos asia n:o 7 

 

  

Viite: 9/2020 16.9.2020  § 115  
 

 ……………………………  
 

 § 115 Jorma Tammerin rahaston sijoitustavan muutos                 asia n:o 6 
 

Jorma Tammer on 20.03.1991 laatimallaan ja allekirjoittamallaan testamentilla määrän-

nyt Hausjärven seurakunnalle rahavaroja erityisjälkisäädöksellä, legaatilla. Liite 2  
 

Testamentilla on tarkkaan määrätty pääoman sijoitusmuoto: Rahaston pääoman sijoi-
tusmuodot: Varat on sijoitettava mahdollisimman tuottavasti niin, että rahan arvo säi-
lyy. Rahaston varoille maksetaan korkoa niiden pankkitilien tai talletustilien koron mu-
kaisesti, missä varat ovat talletettuina ja sijoitettuina. Tämä maininta sitoo tällä hetkellä 
varojen talletusmuodon pankkitilille.    

 
Varat ovat olleet määräaikaisella talletustilillä, jonka päättymispäivä oli 14.6.2020.  Ra-

haston pääoma 7.9.2020 on 20.954,97 euroa, josta koron osuus on 21,05 euroa. Varat 
ovat siirtyneet seurakunnan Nordea pankin tilille. 

Korkotuotot viime vuosina ovat olleet yleisen korkokehityksen mukaisia eli hyvin pieniä. 

Korkotuotot 31.12.2017 on ollut 108,64 euroa, 31.12.2018 47,87 euroa, 31.12.2019 
20,92 euroa.  

 
Neuvotellessani pankin edustajan kanssa, uusia määräaikaistalletussopimuksia ei tehdä, 

sillä tänä päivänä määräaikaistalletuksissa on vain 0,05 prosentin korko. Seurakunnalla 

on maltillisella sijoittajaprofiililla sijoitettuna varoja sekä korkorahastoihin että yhdistel-
märahastoihin. Riskittömiä sijoitusmuotoja nykypäivänä ei ole tarjolla, muuta kuin tilital-

letus, mutta tällöin varoilla ei ole tuotto-odotusta korkokannan mataluuden takia. Testa-
mentissa kuitenkin on lause, että varat tulisi sijoittaa mahdollisimman tuottavasti siten 

että rahan arvo säilyisi. 
       

Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Jorma Tammerin 

rahaston sijoitustavan muutosta, siten että sijoitusmuoto ei ole enää pankkitili- ja tili-
korkosidonnainen vaan rahastoa käsiteltäisiin kuten seurakunnan muita sijoituksia mal-

tillisen sijoittajaprofiilin mukaan mahdollisimman riskittömäsi, mutta kuitenkin siihen 
nähden tuottavasti. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 2/Kneuv. 16.9.2020 § 115 
LaVa-harkinta: - 

Toimenpiteet: Kvat. sihteerille 

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 
 …………………………… 

 
 KV 11.11.2020 
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On edullista vaihtaa Jorma Tammerin rahaston sijoitustapaa seurakunnan maltillista si-

joitusprofiilia käyttäen. 
 

 Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
Kirkkovaltuusto hyväksyy Jorma Tammerin rahastolle sijoitustavan muutoksen, siten 

että sijoitusmuoto ei ole enää pankkitili- ja tilikorkosidonnainen vaan rahastoa käsitel-

täisiin kuten seurakunnan muita sijoituksia maltillisen sijoittajaprofiilin mukaan mahdol-
lisimman riskittömästi, mutta kuitenkin siihen nähden tuottavasti. 

 
 Päätös:   Esityksen mukaan. 

 
Liite 2 3/2020 11.11.2020 § 29 

LaVa-harkinta: -. 

Toimenpiteet: taloustoimisto 
Muutoksenhaku: hallintovalitus 30 vrk 

 …………………………………… 
  
 KN 27.1.2020 
  
 Nordea Bank Oyj:n Private Banking:n Titta Saarela on valmistellut sijoitusehdo-

telmaa Jorma Tammerin rahastolle 20.955,00 euroa. Ehdotelmassa on otettu 
huomioon seurakunnan maltillinen sijoitussuunnitelma, jonka Saarela on myös 
päivittänyt suositellulle tasolle. Sijoituksessa on otettu huomiota vastuullisesta 
sijoittamisesta ja Vastuullinen Global Maltti A voi tarjota sitä. Liite 9 ja 10. 

  

Talouspäällikön päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto hyväksyy sijoitussuunnitelman 
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy sijoitusehdotuksen Nordea Vastuullinen Global 
Maltti A Jorma Tammerin rahastolle  
 
Päätös: 
1) Esityksen mukaan 
2) Esityksen mukaan 
 

Liite 9 ja 10 /Kneuv. 27.1.2020 § 17 
LaVa-harkinta suoritettu; ei suoria vaikutuksia. 
Toimenpiteet: taloustoimistolle tiedoksi 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 18    Työryhmän perustaminen Kiinteistöstrategian laatimiseksi 

     asia n:o 18 
 

 
Viite: KN 10/2020 7.10.2020 § 133 
 

………………………………………………… 
 

§ 133  Kiinteistökatselmuksen muistio   asia n:o 10  

 
 

Seurakunnan kiinteistökatselmus suoritettiin 17.9.2020 klo 15 - 17. Läsnä olivat Heikki 
Palkkimäki, Matti Humalajoki, Saila Nummela, Risto Hinkkanen ja Hanna-Maija Mäki-

Laurila tutustumassa kiinteistöihin.  
 

Katselmuksessa todettiin seuraavaa: 

Vuoden 2019 katselmuksesta aiheutuneet toimenpide-ehdotukset on saatu hyvin teh-
tyä, mm. Ryttylän kirkon palokuorma on saatu ullakolta pois korjaamalla kaksi varasto-

tilaa kellarissa säilytystilaksi. Mommilan seurakuntatuvan katon lapetikkaat on uusittu. 
 

Keskusteltiin tulevista korjauksista investointiohjelmaan vuodelle 2021. Mommilan 

kirkko sekä pääkirkko ovat pääkohteina tulevista korjauksista. Mommilan kirkolla tulee 
kohteeksi katon maalaus ja sähkötaulun uusinta.  

Hausjärven kirkolla korjauskohteeksi vuodelle 2021 tulee kirkon kivijalan halkeamien 
korjaus sekä sadeveden johtuminen kirkon eteläpäädyssä.  

Oitin seurakuntatalon energiatalouden selvittämistä energiataloudellisempaan suuntaan 

aloitetaan vuonna 2021. Liite 3. 
Tutustuttiin Vanhan Pappilan keittiöön ja kellariin, jossa alkaa korjaus vesivahingon jäl-

jiltä. 
 

Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun kiinteistö- katselmus-
muistioon ja merkitsee sen tiedoksi.  

 

Päätös: Esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että kirkkoneuvosto ryhtyy suunnittelemaan 
kiinteistöstrategiaa vuonna 2021. 

 
 

Liite 3/Kneuv. 7.10.2020 § 133  

LaVa-harkinta: ei suoria vaikutuksia.  
Toimenpiteet: -  

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto  

 

………………………………………………… 
 

KN 27.1.2021 
 
Taustaa jäsenmäärä- sekä verotulokehityksestä oheisissa diagrammeissa, jotka 
ovat vaikuttavampia tekijöitä seurakunnan tulonlähteenä: 
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Hausjärven seurakunnassa ei ole voimassa olevaa kiinteistöstrategiaa. Seura-
kunnalla on kuitenkin huomattava kiinteistökanta sen jäsenmäärään nähden, 
31.12.2020 5793 jäsentä ja 5915 jäsentä 31.12.2019. Kirkollisverotulot laskevat 
jäsenmäärän laskemisen myötä.  
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Seurakunnan toiminnan kannalta keskeisten kiinteistöjen käyttöä ja kunnossa-
pitoa varten on perusteltua laatia kiinteistöstrategia tuleviksi vuosiksi. Lähtö-
kohtana on seurakunnan ja seurakuntalaisten tarpeiden huomioon ottaminen. 
Valmistelutyössä otetaan huomioon ja kuullaan niin seurakuntalaisten, luotta-
muselinten kuin työntekijöidenkin arvioita. 
Asioiden valmistelua varten kirkkoneuvosto voi asettaa työryhmän ja nimetä 
sen jäsenet, sillä kiinteistöstrategia on kirkkoneuvoston tehtävä. Perustettava 
työryhmä valmistelee kirkkoneuvostolle seurakunnan kiinteistöstrategian. Val-
mistuttuaan strategian tehtävänä on ohjata seurakunnan kiinteistöjä koskevaa 
päätöksentekoa. Työryhmän muodostavat kirkkoneuvoston nimeämät edusta-
jat, kirkkoherra puheenjohtajana, talouspäällikkö ja nuorisotyönohjaaja. Työ-
ryhmään voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Työryhmä aloittaa 
tehtävänsä keväällä 2021 ja koollekutsujana toimii talouspäällikkö.  
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto nimeää kiinteistöstrategiaryh-
mään kirkkovaltuuston puheenjohtajan Eero Teppolan, kaksi kirkkoneuvoston 
jäsentä sekä työntekijäjäsenet kirkkoherra Jussi Kauranteen, talouspäällikkö 
Hanna-Maija Mäki-Laurilan sekä nuorisotyönohjaaja Elisa Lemmetyn. 
 
Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi kiinteistöstrategiaryhmään kirkkovaltuuston pu-
heenjohtajan Eero Teppolan, Esko Ihalaisen ja Kari Masalinin sekä työntekijäjä-
senet kirkkoherra Jussi Kauranteen, talouspäällikkö Hanna-Maija Mäki-Laurilan 
sekä nuorisotyönohjaaja Elisa Lemmetyn ja antaa työryhmälle oikeuden kutsua 
mukaan rakennusalan ammattilaisen harkintansa mukaan. 
 
 

LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatumus 14 vrk 
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§ 19 Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset aikavälillä 16.9. – 

31.12. 2020     asia n:o 19 
  

Tilintarkastuksen yhteydessä kävi ilmi, ettei seurakunnan kirkkoherran ja talous-
päällikön viranhaltijapäätöksiä olla käsitelty kirkkoneuvostossa. Päätöksistä on 
lähetetty kopio kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ajatuksella, että hän to-
teaa tehdyt päätökset laillisiksi ja toimeenpanokelpoisiksi. 
 
Tilintarkastajat kehottivat käyttämään tehdyt viranhaltijapäätökset säännöllisesti 
kirkkoneuvostossa. Sen perusteella jatkossa tehdyt viranhaltijapäätökset tuo-
daan kirkkoneuvoston nähtäväksi kirkkoneuvoston kokouksiin. 
 
Luettelo tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 16.9.2020 alkaen  
 
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset  

14/2020 Päätös vapaapäivän vaihtamisesta 
15/2020 Päätös Hausjärven seurakunnan jumalanpalveluksista ja kirkolli-

sista toimituksista koronaviruksen leviämisen ja sille altistumisen 
estämiseksi  

16/2020 Päätös vuosilomapäivän pitämisestä 
17/2020 Päätös vapaapäivien siirroista ja lomarahavapaista 
18/2020 Päätös etätyöpäivästä 
19/2020 Päätös vuosilomapäivien pitämisestä 
20/2020 Papiston vapaa-aikasuunnitelman vahvistaminen ajanjaksolle 

tammi-toukokuu 2021 
21/2020 Seurakunnan kokoava toiminta rajoitetaan 10 henkilöön 10.1.2021 

asti 
 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset  

38/2020 Päätös hälytyskäynnin korvauksesta 

39/2020 Päätös työajan muutoksesta 

40/2020 Päätös työajan muutoksesta 

41/2020 Päätös suntionsijaisesta  

42/2020 Päätös aputyövoiman palkkaamisesta 

43/2020 Päätös puhelimen ostamisesta 

44/2020 Päätös hälytyskäynnin korvauksesta 

45/2020 Päätös hautainhoitorahaston kesäkukista 
 
Kappalaisen viranhaltijapäätökset 

1/2020 Vuosiloman siirto 
 

Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset 

5/2020 Vuosiloman pitäminen 
 

Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset  

11/2020 Diakonia-avustus  
12/2020 Diakonia-avustus 
13/2020 Diakonia-avustus 
14/2020 Diakonia-avustus 
15/2020 Diakonia-avustus 
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Diakonin/länsi viranhaltijapäätökset  

13/2020  Diakonia-avustus 
14/2020  Diakonia-avustus 
15/2020  Diakonia-avustus 
16/2020  Diakonia-avustus 
 
Varhaiskasvatuksen työalajohtajan viranhaltijapäätökset 

4/2020 Lomapäivien siirto 
 

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

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: Ei välitöntä vaikutusta 
Toimenpiteet: -- 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 20 Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousten alkuhartausvuorot 

kevään 2021 kokouksissa     asia n:o 20
    

 Luottamuselinten yhteisen hartauselämän monipuolistamiseksi olisi toivottavaa, 
että luottamushenkilöt osallistuisivat kokousten alkuhartauden pitämiseen. 

 
 Hallinnon kokousvaraukset keväälle 2021: 
 

Kirkkovaltuuston kokousvaraukset keväälle 2021 
ke 13.1.2021 klo 18 Oitin seurakuntatalo  Jussi Kauranne 
ke 19.5.2021 klo 18 Oitin seurakuntatalo 
 
Kirkkoneuvoston kokousvaraukset keväälle 2021 
ke 27.1.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo Jussi Kauranne 
ke 10.2.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
ke 10.3.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
ke 31.3.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
ke 14.4.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
ke 5.5.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 

 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston jäsenet valitsevat itselleen  

sopivan hartausvuoron kirkkoneuvoston tai –kirkkovaltuuston kokouksista. Vali-
tut hartausvuorot voidaan ilmoittaa sihteerille kokouksen jälkeen. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: Ptk-ote kneuv ja kvalt jäsenille  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 
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§ 21 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 21 
 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat. 

 
Päätös: Muita mahdollisia asioita ei ollut. 

LaVa-harkinta: 
Toimenpiteet: 
Muutoksenhaku:  
 

 
§ 22 Ilmoitusasiat     asia n:o 22 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut. 

 
LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:   
Muutoksenhaku: --- 

 
 
§ 23 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 23 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 11) 
 

Liite 11/  Kneuv. 27.1.2021 § 23 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 
 
§ 24 Kokouksen päättäminen   asia n:o 24 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.25  
 
    
 

 


