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KOKOUSAIKA   KESKIVIIKKONA 11.11.2020 KLO 18.00 – 19.00 
KOKOUSPAIKKA   OITIN SEURAKUNTATALO  
 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  TEPPOLA EERO  PUHEENJOHTAJA    
   ALASTALO TIINA  POISSA  

HAAPARANTA MALLA  
 HAKOLA MARTTI    

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

  MASALIN KARI     
MIETTUNEN OUTI    
PALKKIMÄKI HEIKKI   
PURANEN ANNE 

REUNANEN KAI    
SILVÁN TIMO    
    

  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET  KAURANNE JUSSI  KIRKKONEUVOSTON PJ  
   MÄKI-LAURILA HANNA-MAIJA  TALOUSPÄÄLLIKKÖ    
   PAJUNEN LAURA  VARAJÄSEN 
    
       
ASIAT   §§ 23 –  36 
 
ALLEKIRJOITUS    
   

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

 
    
                          
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU   AIKA JA PAIKKA  
   KE 11.11.2020 HAUSJÄRVI 
 

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

  
SAARA-LEEA LAHTINEN KARI MASALIN 
 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI   AIKA JA PAIKKA  
NÄHTÄVÄNÄ   13.11. – 12.12.2020  

  
 
TODISTAA          VIRKA-ASEMA   ALLEKIRJOITUS  
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§ 23 Kokouksen avaus                   asia n:o 1 
 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eero Teppola avaa kokouksen kello 18.00 Kirk-
koherra piti alkuhartauden. 

 
 
§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   asia n:o 2 
 

Kirkkovaltuuston kokouksesta on kuulutettu Aamupostissa tiistaina 3.11.2020.    
Asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 4.11. – 
11.11.2020.   Kokouskutsut postitetaan valtuutetuille tiistaina 4.11.2020. (KJ 
8:5)  
 
 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 
on saapuvilla (KL 7:4). 
 
Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 18 valtuutettua ja 1 varavaltuu-
tettu.  
 

 Päätösesitys:  
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan 

 
 
§ 25 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. 
 
 

§ 26 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen                  asia n:o 4 
  

Päätösesitys: 
Aakkosjärjestystä noudatettavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan 
pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Saara-Leea Lahtista ja Kari Masalinia.  Pöytä-
kirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkas-
tetaan heti kokouksen jälkeen.     

  
Päätös:   Esityksen mukaan. 
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§ 27  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 11.11.2020 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tar-
kastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla 13.11.2020 – 
12.12.2020 viraston aukioloaikana klo 9.00 – 13.00.  
 

 Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 

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

Kokouksen esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
 
 Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
Liite 1/ Kvalt. 11.11.2020 § 28 
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§ 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 

 …………………………… 
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KV 11.11.2020 

 
On edullista vaihtaa Jorma Tammerin rahaston sijoitustapaa seurakunnan mal-
tillista sijoitusprofiilia käyttäen. 

 
 Kirkkoneuvoston päätösesitys: 

Kirkkovaltuusto hyväksyy Jorma Tammerin rahastolle sijoitustavan muutoksen, 
siten että sijoitusmuoto ei ole enää pankkitili- ja tilikorkosidonnainen vaan ra-
hastoa käsiteltäisiin kuten seurakunnan muita sijoituksia maltillisen sijoittaja-
profiilin mukaan mahdollisimman 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 
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§ 30 Työterveyshuoltokuluja varten lisämääräraha-anomus asia n:o 8 

 

  
Viite: KN 9/2020 16.9.2020 § 117 

 …………………………….. 
 

§ 117  Muun yleishallinnon kustannuspaikan työterveyshuollon kulujen lisäta-

lousarvio      asia n:o 8 
  

Työterveyshuollon kustannukset ovat ylittämässä talousarvioon varatun arvion. Työter-
veyskuluja ovat kasvattaneet pitkät sairauspoissaolot sekä korona-pandemian tuoma 

epävarmuus. 
Syksyllä on tarkoitus tehdä vielä työpaikkaselvitykset, joita edeltää työhyvinvointikysely, 

jotta työterveyden henkilöstö pystyy jo ennakolta tutustumaan työpaikkakäyntiin koh-

distuviin kohteisiin sekä henkilöstöön. Työhyvinvointikyselyn yhteenveto on varteen-
otettavaa teettää työterveyshenkilöstöllä siten että he esittävän seurakunnan henkilös-

tölle yhteenvedon ja toimenpide-ehdotukset. 
 

Työterveyden kustannuksiin oli varattu 16.000,00 euroa, josta toteumavertailu elokuun 

loppuun on 16.844,79 euroa. Työterveyden kuukausikustannukset ovat keskimäärin 
2.100,00 euroa, minkä mukaan laskettuna työterveyden peruskustannukset tullee ole-

maan syksyltä vielä 8.400,00 euroa. Syksyllä 2020 tehtävän työhyvinvointikyselyn ja 
työpaikkakäyntien kustannukset ovat arviolta 1.500 euroa.  

 

Kevät 2020 on ollut erittäin poikkeuksellinen Korona-pandemian takia koko maailman 
historiassa, Suomessa ja seurakunnassamme, ja sillä on vaikutuksensa vielä hyvin pit-

kään työelämässä ja sen ulkopuolella. On tärkeää, että työntekijät voivat olla yhtey-
dessä työterveyshuoltoon tarvittaessa. Työterveyshuollon arvioitujen kustannusten kat-

tamiseen tarvitaan lisätalousarvio 439300 tilille muun yleishallinnon kustannuspaikalle 
9.900,00 euroa. 

 

Talouspäällikön päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 9.900,00 euron lisämäärärahaa työterveys-

huollon arvioitujen kustannusten kattamiseen loppuvuodelle 2020. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Kvalt.sihteeri 

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

……………………………… 
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KV 11.11.2020 
 

Työterveyskustannukset ovat tänä vuonna korkeat siitä syystä, että korona-epi-
demia on tuonut epävarmuuden tunnetta, on tehty työhyvinvointikysely sekä 
työnluonteesta johtuvat lakisääteiset vuositarkastukset ovat osuneet tälle vuo-
delle. 
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
Kirkkovaltuusto hyväksyy 9.900 euron lisämäärärahan työterveyshuollon kus-
tannuksiin vuodelle 2020. 

  
Päätös:  Esityksen mukaan. 
  

LaVa-harkinta: -. 
Toimenpiteet: taloustoimisto 
Muutoksenhaku: hallintovalitus 30 vrk 
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§ 31 Esitys kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2021  asia n:o 9 
 

 
Viite: KN 10/2020 7.10.2020 § 131  

 ……………………………. 
 
 § 131 Esitys kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2021 (KV)  asia n:o 8 

 
Taloudessa on eletty ja eletään vielä korona-kriisiä. Kesällä talous pääsi pieneen kasvun 

vauhtiin, mutta syksyllä korona-tilanteen heikkeneminen on hidastuttanut talouden kas-
vua. Kasvu-uralle pääsystä ei ole toivoa ennen korona-rokotusta. Suomen BKT on 4 

prosenttia viimevuotista pienempi. Kuitenkin suuri kansainvälinen elvytys ja kotitalou-

den säästöt vauhdittivat toipumista. Pellervon taloustutkimus ennustaa Suomen talou-
delle 3 prosentin nousua. Kasvu edellyttää sitä, että tautilanne pysyy kurissa. Tilasto-

keskuksen tutkimuksen mukaan työllisyys on heikentynyt ja työttömyys kasvanut. Työt-
tömyysaste oli elokuussa 7,1 prosenttia kun se oli vuotta aikaisemmin 6,1 prosenttia. 

Kirkollisveron määrään vaikuttavat yleisen talouden kehityksen lisäksi vero 

prosenttimuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus sekä seurakunnan 
jäsenmäärä. Vuonna 2018 jäsenmäärä oli 6118 ja 31.12.2019 jäsenmäärä oli 5915, 3,3 

% pienempi kuin edellisenä vuonna.  
Hausjärven seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2012 lähtien 1,75 

(aiemmin 1,6 %).  
Kirkollisverotuloja seurataan kuukausittain kassaan tulevien kirkollisverotulojen osalta. 

30.9.2020 verotuloja on kertynyt 1.163.256,98 euroa. Talousarviossa on arvioitu kirkol-

lisverotuloja kertyvän kassaan 1.522.000 euroa.  

Liitteessä oleva tilasto ennustaa Hausjärven kunnan väkilukua sekä Hausjärven seura-
kunnan jäsenmäärää vuoteen 2030 asti. Liite 2. 31.8.2020 seurakunnan jäsenmäärä on 

5842 henkilöä, joka on 2,3 % pienempi kuin viime vuoden vastaava ajankohta (5982 

henkilöä). Hausjärven seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,75 on seurakuntien kirkollis-
veroprosentin keskiarvoa.  

 
 

Talouspäällikön päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosentti on 1,75 vuodelle 

2021, koska aivan selviä perusteita sen nostamiselle ei ole.  

 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
Liite 2/Kneuv. 7.10.2020 § 131 

Lava-harkinta: ei vaikutuksia  

Toimenpiteet: kirkkovaltuusto  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 

 ………………………………… 
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 KV 11.11.2020 
 

Kirkkoneuvoston päätösesitys:  
 Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkollisveroprosentiksi 1,75 vuodelle 2021. 
 
 

Päätös:   Esityksen mukaan. 
 

Liite 3 Kvalt 11.11.2020 § 31 

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: taloustoimisto  
Muutoksenhaun ohjeistus: oikaisuvaatimus 30 pv 
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§ 32 Hautapaikkamaksut vuodelle 2021   asia n:o 10 
 
 

Viite: KN 10/2020 7.10.2020 § 132 

………………………………… 

 
§ 132   Hautapaikkamaksut 2021 (KV)   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 § 

 
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.  

Tilojen käyttö kirkkoon kuulumattomien hautaamiseen voi olla maksullista.  
Kirkkohallituksen Yleiskirje 28/2015  

Seurakunnan on mahdollista periä maksua myös muista kuluista (esimerkiksi kappelin 
käyttö, suntio, lämpö, sähkö ja hallintokulut), jotka liittyvät hautaan siunaamiseen teke-

mättä siitä kuitenkaan varsinaisen pyhän toimituksen välttämätöntä osaa. Ko. maksun 

on perustuslain 6 §:n johdosta oltava syrjimätön.  
Hautapaikkamaksujen suuruudesta päättää kirkkovaltuusto ja ne on mahdollista määrit-

tää hautausmaakohtaisesti.  
 

Ohessa maksuehtoukset vuodelle 2021 

 
HAUTAPAIKKAMAKSUT    EUR 

 
Arkkuhautapaikka 30 v      

hausjärveläinen     375 

ulkopaikkakuntalainen     600 
 

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 
arkkuhautapaikan hintaa. 

 
Hautapaikan hallinta-ajan jatkaminen  

Hautapaikkamaksu jaetaan 30:llä ja kerrotaan tarvittaessa  
jatkovuosien määrällä. 

 

Sirottelualue on vain uudella hautausmaalla ja maksuton. 
 

HAUTAUSMAKSUT    EUR 
 

Avaus ja peittäminen, hausjärveläinen   400 

  ulkopaikkakuntalainen   600 
 

Uurnahaudan avaus, hausjärveläinen   120 
  ulkopaikkauntalainen   240 

 

Hautauksen yhteydessä, kivityö   90/h 
 

Hautauksiin liittyvät hauta- ja reunakivien siirrot laskutetaan kokonaisuudessaan asiak-
kaalta todellisten kustannusten mukaisesti. Kustannuksissa otetaan huomioon ko. hau-

tauksesta johtuvat myös muille haudoille tehtävät kivityöt. 
 

Hautausmaksuun sisältyy säilytystilan vuokra. 

 
Tätä hinnastoa sovelletaan myös Hyvinkäälle Tunnuksettomalle alueelle haudattaessa 

 
Kappelin vuokra alv 0% 

 

Väestörekisteriin kuuluva    170 
Muut     0 

 
Muut maksut 

 
Uurnamuurin risti sis. alv 24 %   50 

Kivityöt     arvion  

mukaan 
Peruskunnostus    arvion 

 mukaan 
Seurakunta tilaa uurnamuuriin sijoitettavan messinkilaatan, jonka toimittaja laskuttaa 

suoraan omaisilta. 

 
 

 Talouspäällikön päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautapaikkamaksut vuodelle 2021 ovat 

yllä olevan mukaiset.  

 
Päätös: Esityksen mukaan. 

LaVa-harkinta suoritettu; -  
Toimenpiteet: Kvaltuuston sihteerille  

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 …………………………… 
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                                                                                                  _______/_______ 2020________________________________________ 
                                                                                                                                           puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 

 
 KV 11.11.2020 
 

Hautapaikkamaksujen suuruudesta päättää kirkkovaltuusto ja ne on mahdollista 
määrittää hautausmaakohtaisesti.  

 
 Hautapaikkamaksuiksi vuodelle 2021 kirkkoneuvosto ehdottaa seuraavaa: 
 

 HAUTAPAIKKAMAKSUT   EUR 
 

Arkkuhautapaikka 30 v      
hausjärveläinen     375 
ulkopaikkakuntalainen     600 

 
Uurnahautapaikka 30 v 
hausjärveläinen    130  
ulkopaikkakuntalainen     220 

  
Hausjärveläiselle rintamatunnuksen omaavalle 
ja hänen aviopuolisolleen hautapaikkamaksu   0 
Hallinta-ajan jatkaminen normaalin hinnoittelun mukaisesti. 

 
Uurnahautapaikaksi voi valita myös arkkuhautapaikan, jolloin noudatetaan ark-
kuhautapaikan hintaa, jos uurna lasketaan vanhaan sukuhautaan, noudatetaan 
hausjärveläisen arkkuhautapaikan hintaa. 

 
Hautapaikan hallinta-ajan jatkaminen  
Hautapaikkamaksu jaetaan 30:llä ja kerrotaan tarvittaessa  
jatkovuosien määrällä. 

 
Sirottelualue on vain uudella hautausmaalla ja maksuton. 

 
 
 Kirkkoneuvoston päätösesitys: 

Kirkkovaltuusto hyväksyy hautapaikkamaksut vuodelle 2021 esitetyn mukai-
sesti. 

 
 Päätös:   Esityksen mukaan 
 
LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: taloustoimisto 
Muutoksenhaun ohjeistus: oikaisuvaatimus 30 pv 
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                                                                                                  _______/_______ 2020________________________________________ 
                                                                                                                                           puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 

 
§ 33 Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso vuodelle 2021  asia n:o 11 
 
 
 Viite: KN 11/2020 28.10.2020 § 148 
  
 ………………………………………. 
 
 § 148 Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso vuodelle 2021 (KV)
      asia n:o 9 

 
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 

brutto ja millä nettoperiaatteen mukaan.  
Talousarvioon tulee merkitä selvästi, mitkä tuloarviot, määrärahat, tavoitteet ovat sito-

via kirkkovaltuustoon nähden. Jos talousarvion sitovuustaso käyttötaloudessa on kirkko-

valtuustoon nähden pääluokka, kirkkovaltuusto päättää ainoastaan pääluokkien 1-5 lop-
pusummista. Jos sitovuustaso on esim. kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso, kirk-

koneuvosto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tehtäväalueittain kokonaissummina. 
 

Talouspäällikön päätösesitys: 

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

vaksi. Johtokunnan osalta sitovuustaso on tehtäväalataso nettoperiaatteella. Kirkkoneu-
vosto vastaa kirkkovaltuustolle käyttötalousosan (pääluokat 1 - 5), tuloslaskelmaosan 

(pääluokka 6) ja investointiosan (pääluokka 7) toimintakatteen nettoperiaatteen mu-
kaan. Investointiin varattua määrärahaa ei saa ylittää ilman kirkkoneuvoston lupaa. Si-

säiset erät eivät ole sitovia, johon myös poistot lukeutuvat. Esitetään edelleen kirkko-

valtuuston vahvistettavaksi.  
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: - 

Toimenpiteet: kirkkovalt.sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 ………………………………………. 
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                                                                                                  _______/_______ 2020________________________________________ 
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KV 11.11.2020 
 

Kirkkoneuvoston päätösesitys:  
Kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasot seuraavasti: Seurakuntatyön johtokun-
nat ja viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle toimintakatteesta tehtäväalata-
solla nettoperiaatteen mukaan, jolloin toimintakate määritellään sitovaksi. Joh-
tokunnan osalta sitovuustaso on tehtäväalataso nettoperiaatteella. Kirkkoneu-
vosto vastaa kirkkovaltuustolle käyttötalousosan (pääluokat 1 - 5), tuloslaskel-
maosan (pääluokka 6) ja investointiosan (pääluokka 7) toimintakatteen netto-
periaatteen mukaan. Investointiin varattua määrärahaa ei saa ylittää ilman kirk-
koneuvoston lupaa. Sisäiset erät eivät ole sitovia, johon myös poistot lukeutu-
vat.  

 
Päätös:    Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: taloustoimisto  

Muutoksenhaun ohjeistus: oikaisuvaatimus 30 pv 
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§ 34 Oitin seurakuntatalon pihan valaistus  asia n:o 12 
 
  
 Viite: KN 11/2020 28.10.2020 § 154 

 ……………….................... 
 

§ 154 Muut mahdolliset asiat   asia n:o 15 
 

 Oitin seurakuntatalon valaistus  
 

Oitin seurakuntatalon pihan valaisimia on rikottu ja kaadettu vinoon. Piha tarvitsee va-

loa, sillä alueella tapahtuu ilkivaltaa. Lamppujen kupuja on rikottu sekä lamppuja on 
mennyt pimeäksi. Valaisimet ovat todennäköisesti alkuperäiset, joissa myös valaistaan 

ylöspäin.  
Valaistuksen voisi vaihtaa siten, että valo osuisi maanpintaan sekä lamput olisivat vaih-

dettavia led-lamppuja. SLO:lta pyydetyn tarjouksen mukaan 11 pylväsvalaisinta merkil-

tään Tori, maksaisi 2.725,27 euroa, johon lisättäisi sähkötyöt arviolta kaksi päivää 650 
euroa sekä nostin 370 euroa eli yhteensä 3.745,27 

Investointeihin on varattu 20.000 euroa yllättäviin menoihin. Pihavalaisimien vaihtoon 
ei ole varauduttu talousarviossa, joten tätä yllättävien investointien varaa voisi käyttää 

valaisimien vaihtoon. 

 
Talouspäällikön päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta yllättävien menojen varoista 4.000 euroa Oitin 

seurakuntatalon valaistuksen uusimiseen.  
 

Päätös: Esityksen mukaan. 

  
LaVa-harkinta: ei suoria vaikutuksia.  

Toimenpiteet: kirkkovaltuuston sihteeri 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 

 ……………….................... 
  
 KV 11.11.2020 
 
 Kirkkoneuvoston päätösesitys: 

Kirkkovaltuusto myöntää ennalta-arvaamattomien investointien varoista 4.000 
euroa Oitin seurakuntatalon valaistuksen uusimiseen. 
 
Päätös:   Esityksen mukaan. 
 
 

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: taloustoimisto  
Muutoksenhaun ohjeistus: oikaisuvaatimus 30 pv 
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§ 35 Ilmoitusasiat     asia n:o 13 
 

 
Piispantarkastus 13. – 15.11.2020 
 
Valtuustoaloite: johtokuntien lakkauttaminen 
 
Kirkkovaltuuston päätösesitys:  

  
 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitukset tiedoksi. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

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

Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta 
 
 
 
§ 36 Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen  asia n:o 14 

 
 Puheenjohtaja antoi KL 24:n mukaisen valitusosoituksen (liite). 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00 
 

Liite 4 /Kvalt. 11.11.2020 § 36 
LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: kirkkovaltuusto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta  
Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta  


