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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
73 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 9 L 1 -3 §:n ja kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kirkkoneuvoston
kokouksesta on ilmoitettava kirkkoneuvoston jäsenille vähintään viikkoa
ennen kokousta. Asiakirjat liitteineen on toimitettava jäsenille viimeistään 3
pv ennen kokousta. Esityslista tästä kokouksesta on lähetetty jäsenille ja
varajäsenille 22.11.2019.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

74 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

75 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 13 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa
kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.

76 §

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että tarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa, tehdään merkintä
asialistaan. Vuorossa ovat Marjatta Ruuska ja Juhani Halonen.

Päätös:

Juhani Halosen ollessa estynyt päätettiin pöytäkirjantarkastajiksi valita
Marjatta Ruuska ja Halosen varajäsen Mervi Paananen.

Seurakunnan käyttämien hinnastojen päivittäminen
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Kirkkoneuvostossa on usein ollut puheena erilaisten maksun tarkistaminen,
joita seurakunta perii esim. tilojen vuokraamisesta, ateriapalveluista, sekä
hautaamisista ja haudanhoitosopimuksista. Edellinen hinnasto on vuodelta
2016. Liitteenä on työryhmän kirkkoneuvostolle laatima esitys tilavuokrista
kirkossa, kappelissa, seurakuntatalolla ja Lummeniemessä, Lummeniemen
ateriapalveluista, sekä hautaamismaksuista ja haudanhoitosopimusmaksuista.
Esitys:

Kirkkoneuvosto tekee päätöksen hinnoittelusta, jota aletaan soveltaa
1.1.2020 lukien.
Toimistosihteeri Päivi Paananen esitteli työryhmän päivittämät hinnastot ja
todettiin, että työryhmä on tehnyt kattavan ja hyvän työn.
Hautauspalvelumaksut on päivitetty vastaamaan ulkopuolisen urakoitsijan
seurakunnalta laskuttamia hintoja ja niiden, sekä hautojen hoitohinnaston
läpikäyminen ei herättänyt erityistä keskustelua. Sen sijaan tilavuokrista,
lähinnä seurakuntatalon salivuokrista, käytiin vilkasta keskustelua. Uuden
maksuryhmittelyn myötä yleishyödylliset järjestöt tulevat maksujen piiriin ja
tämän pelätään vaikuttavan järjestöjen mahdollisuuksiin vuokrata tiloja
säännöllisiin tapaamisiin. Kiinteistötoimen työnjohtaja Tommi Raatikainen
muistutti, että tilojen käytöstä aiheutuu seurakunnalle kuluja mm. siivous- ja
talonmiespalvelut.
Lummeniemen leirikeskusta ei jatkossa vuokrata yksittäisille majoittujille,
kuten tähän saakka. Jos kuitenkin alle 15 henkilön ryhmä haluaa majoittua,
on minimiveloitus 450 euroa/vrk. Näin saadaan katettua lämmitys-, sähkö-,
vesi- yms. kuluja.

Päätös:

77 §

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin, että ensi vuodelle jo tehdyt
varaukset menevät vielä vanhalla hinnastolla, mutta uusiin varauksiin
sovelletaan uusia hintoja 1.1.2020 alkaen. Lisäksi päätettiin, että mahdolliset
hinnastoon liittyvät kysymykset/tarkennukset annetaan kirkkoneuvoston
ratkaistaviksi.

Hautapaikkojen hinnoittelun päivittäminen
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Kuten edellisessä pykälässä todettiin tilavuokrien ym. osalta, myös
hautapaikkojen hinnoittelu on tarkistettu samassa yhteydessä.
Hinnastotyöryhmän esitys on liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee työryhmän esityksen hautapaikkojen
hinnoittelusta. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista
kirkkolain (KL 17:9,2) mukaisesti, joten tämän hinnaston kirkkoneuvosto
esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

78 § Vuoden 2020 metsäkaupat
(Esittelijä Kirsi Salojärvi, puh. 0500 641 757)
Viitasaaren seurakunta on pyytänyt tarjoukset vuoden 2020 leimikoista.
Leimikot sijoittuvat Pitkälehdon, Mäkrälammen sekä Palojärven palstoille.
Seurakunnan lähettämään tarjouspyyntöön vastasi määräaikaan mennessä
4 toimijaa. Tarjousyhteenvedon mukaan tarjousten kokonaishinta-arviot ovat
seuraavat:
Metsäliitto osuuskunta
Stora enso Oyj
Keitele forest Oy
UPM-kymmene Oyj

168 820,50 €
158 953,80 €
157 853,60 €
152 911,00 €

Puutavaralajien keskihintojen vertailu yhtenevillä kuutiomäärillä antaa saman
järjestyksen yhtiöiden hintoja vertailtaessa.
Esitys:

Vuoden 2020 leimikko päätetään myydä Metsäliitto Osuuskunnalle
tarjouksen mukaisin ehdoin. Hakkuutavoin leimikot sisältävät
uudistushakkuita n. 9 ha, harvennuksia n. 46 ha, ensiharvennuksia n. 28 ha,
siemenpuuhakkuuta n. 2 ha ja ylispuidenpoistoa n. 7 ha.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

79 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 (2021 – 2022)
(Esittelijä Kirsi Salojärvi, puh. 0500 641 757)
Kirkkoneuvostolle esiteltiin kokouksessa 7.11.2019 ensimmäinen versio
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2020. Sittemmin arviota on
täsmennetty mm. puun myynnin osalta ja käymällä läpi palvelujen ja tavaroiden
ostoja säästöjen löytämiseksi ja siihen on lisätty investoinnit ja rahoituslaskelma.
Seurakunnan toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2020 on valmisteltu
henkilöstön ja tukiryhmien toimesta. Toiminnassa suunnittelua on pyritty
toteuttamaan seurakunnan oman strategian mukaisesti huomioiden vuodelle 2020
määritellyt toiminnan painopisteet; kaste ja kummius, kristillisen kasvatuksen
vahvistaminen, ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys ja viestinnän ja
markkinoinnin kehittäminen. Alustavat toimintasuunnitelmat tehtiin jo keväällä ja
ne olivat esillä kirkkoneuvoston kokouksessa 13.6. Toimintasuunnitelmia on
päivitetty varhaiskasvatuksen ja tiedotuksen ja viestinnän osalta. Lisäksi vuoden
2020 alusta tullaan yhdistämään kolme työalaa/kustannuspaikkaa.
Jumalanpalveluselämän alle yhdistyvät aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet.
Taloudessa valmistaudumme tuleviin lähivuosiin kirkon peruskorjauksen myötä.
Talousarvio on laadittu siten, että työalat ovat pyrkineet leikkaamaan kuluja 5 %.
Palkoissa on huomioitu, että lomarahat maksetaan todennäköisesti täysimääräisinä.
Viitasaaren seurakunnalle on vuodelle 2020 laadittu talousarvio seuraavin erin.
Lisäksi esitetty muutos vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.








toimintatuotot
toimintakulut
toimintakate
kirkollisverotulo
vuosikate
tilikauden alijäämä

555 830,00
- 1 483 753,00
- 927 923,00
950 000,00
10 055,00
116 756,00

- 110 650,00
- 89 923,00
- 20 727,00
- 70 000,00
- 101 458,00
- 107 441,00

Kirkkoneuvoston kokouksessa 7.11.2019 kirkkoherra kertasi tulevan vuoden
painopisteet ja muistutti, että ensi vuosi on nykyisen strategiakauden viimeinen
vuosi. Vilkasta keskustelua herättivät tulevat talousnäkymät ja erityisesti tulojen
supistuminen. Merkittävimmät toimintatulojen pienenemiseen vaikuttavat tekijät
kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ovat puunmyyntitulojen 50 000 euroa
pienempi määrä (tämä täsmentyi vuodelle 2020 saatujen leimikkotarjousten
myötä), vuokratulojen pieneneminen n. 28 000 eurolla, virkatodistustuottojen
jääminen pois 12.000 euroa (keskusrekisteri) ja tonttikauppojen arvioitua pienempi

toteutuminen, vähennys 20 000 euroa. Kirkollisverotuoton on ennakoitu
pienenevän 70 000 eurolla. Vastaavasti suurimmat säästöt syntyvät
henkilöstökuluista, n. 64 000 euroa.
Merkittävimmät investointiesitykset liittyvät kirkkoon ja Lummeniemeen.
Kirkon osalta vuonna 2020 tehdään luonnossuunnittelua, urakkasuunnitelmia
ja niiden yhteensovittamista, sekä kilpailutusta. Tähän varataan rahaa
330 000 euroa. Lummeniemen hankkeisiin esitetään yhteensä 125 000 euroa
sisältäen päärakennuksen sisäänkäynnin, majoitusrakennuksen katon ja wctilat.
Lummeniemen majoitusrakennuksen katossa havaittiin kesällä vuotavia
kohtia. Katto on alkuperäinen mineriittilevykatto (yli 30 v.). Rivitalolla on
tehty haitta-ainekartoitus. Katon korjaaminen sellaisenaan on haastavaa,
koska kyseessä on haitta-aineita sisältävä materiaali. Järkevämpää on uudistaa
koko katemateriaali kuin alkaa korjata vuotokohtia.
Lummeniemen päärakennuksen sisääntulokatos on alkanut hajota.
Kannattelevat rakenteet ovat lahonneet ja niiden uudistaminen ja katoksen
oikaisu vaikeaa. Kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi tulee purkaa vanha
ja rakentaa saman tyyppinen uusi katos. Samalla voidaan korjata katoksen
peruslaatan rapautumat.
Lummeniemen majoitusrakennuksen kolme wc-tilaa kaipaavat uudistamista.
Wc-tiloissa on käytetty kyllästettyä lastulevyä, joka ajan kuluessa saattaa
alkaa päästää sisäilmaan haitallisia yhdisteitä. Toistaiseksi tämän kaltaisia
ongelmia ei ole havaittu, mutta tilojen vaiheittainen nykyaikaistaminen
poistaa jatkossa suuremman kertainvestoinnin. Tätä tarvetta on tulevina
vuosina muidenkin tilojen osalta.
Lisäksi ehdotetaan varattavaksi 7 550 euroa uuteen ajettavaan
ruohonleikkuriin, koska vanhimman leikkurin käyttömäärä lähestyy
vaihtovälinä pidettyä n. 900 tuntia. Koneelle on odotettavissa
lähitulevaisuudessa kallis moottoriremontti. Koneen vaihtaminen on
kokonaistaloudellisesti edullisempaa kuin korjata rikkoutunutta. Koneen
vaihtaminen noudattaa kalustolle asetettua hoitosuunnitelmaa. Muihin
investointeihin/äkillisiin korjausinvestointeihin ehdotetaan varattavaksi
20 000 euron määrärahaa.
Sari Hakonen ja Sari Toikkanen ovat tehneet lapsivaikutusten arvioinnin, joka
liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee täydennetyn talousarvion ja toimintasuunnitelman
vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022 ja päättää jättää ne
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvostolle kerrottiin edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä talousarvion
tarkennuksista, joista suurimmat ovat puun myyntitulojen tarkentuminen 170 000
euroon saatujen leimikkotarjousten perusteella. Lisäksi metsään kohdistuvia kuluja
on pienennetty 3 000 eurolla ja lähetykselle tilitettäviä talousarviomäärärahoja
esitetään pienennettäviksi 30 000 eurosta 25 000 euroon.
Lähetyksen talousarviomäärärahan pienentämisestä käytiin keskustelua jo
edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa 7.11. ja tuolloin pyydettiin
talouspäällikköä vertailemaan muiden seurakuntien antamia määrärahoja. Lapuan
hiippakunnan seurakuntien keskinäinen vertailu osoitti, että Viitasaaren
seurakunnan panos vuonna 2018 seurakunnan jäsentä kohti oli 5,97 euroa, kun se
monissa Keski-Suomen seurakunnissa oli puolet tuosta tai jopa alle. Pertti Jämsen
teki Marjatta Ruuskan kannattamana ehdotuksen, että lähetyksen määrärahaa
pienennetään alkuperäisestä 30 000 eurosta 15 000 euroon. Suoritetussa
äänestyksessä Jämsenin ehdotus sai 4 ääntä ja kirkkoherran talousarvioon esittämä
25 000 euroa sai 3 ääntä. Todettiin, että kirkkovaltuustolle esitetään lähetyksen
talousarviomäärärahan muuttamista 15 000 euroon.
Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelua Kotimaa-lehden tilauksen lopettamisesta
luottamushenkilöille ja työntekijöille. Lehti on lisäksi tilattu kirkkoherranvirastoon,
terveyskeskukseen, vanhusten päiväkeskukselle ja kirjastoon. Kustannus on
vuonna 2019 ollut 3 997 euroa. Päätettiin, että lehti tilataan jatkossa vain edellä
mainittuihin laitoksiin ja kirkkoherranvirastoon. Talousarviossa tämä huomioidaan
3 500 euron pienennyksenä lehtitilauksiin.
Päätös:

Kirkkoneuvosto käsitteli edellisen kokouksen jälkeen täydennetyn talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022.
Lisäksi huomioidaan tässä kokouksessa esitetyt kululeikkaukset lähetystyöhön ja
lehtitilauksiin. Päätettiin jättää 13 500 eurolla oikaistava talousarvio yhdessä
taloussuunnitelmien ja toimintasuunnitelman kanssa kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.

80 § Suorituslisän määrän vahvistaminen vuodelle 2020
(Esittelijä Kirsi Salojärvi, puh. 0500 641 757)
Kirkon virka- ja työ ehtosopimuksessa on suorituslisäjärjestelmää koskevat
määräykset (26 §). Suorituslisäjärjestelmän piiriin kuluvat kaikki yleisessä
palkkausjärjestelmässä olevat viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät.
Kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti järjestelmän ulkopuolelle
jäävät kirkkoherra ja talouspäällikkö. Näitä virkoja koskee kirkon ylemmän
johdon palkkausjärjestelmä. Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään
sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle/viranhaltijalle tämän
työsuorituksen perusteella. Suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän
työsuorituksen arviointiin.

Valmistelu on aloitettu jo syksyllä 2018 työnantajan edustajien ja
pääsopijajärjestöjen luottamismiesten paikallisneuvotteluissa. Valmistelun
tuloksena on laadittu työsuorituksen arviointijärjestelmä sisältäen
arviointiperusteet ja suoritustasot.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.11.2018 (76 §) tehnyt päätöksen
suorituslisäjärjestelmän käyttöönotosta, sekä arviointikriteereistä ja
arviointitasojen määrästä. Kirkkoneuvoston tulee lisäksi päättää suorituslisän
maksamisen perusteista sekä vuosittain päättää suorituslisään käytettävä
palkkamääräraha talousarvion yhteydessä.
Suorituslisäjärjestelmään on käytettävä KirVESTES 26 §:n mukaisesti
vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan
henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Tämän lisäksi koska Viitasaaren
seurakunnassa on aikanaan Hava-jarjestelmän käyttöönoton yhteydessä
tehty päätös käyttää ns. järjestelyerä 0,5 % harkinnanvaraiseen palkanosaan,
tulee myös tämä määrä säilyä suorituslisää määriteltäessä. Tämän vuoksi
tulee suorituslisäjärjestelmään varata vähintään 1,1 % + 0,5 % eli yhteensä 1,6
%. Lisäksi Viitasaaren seurakunnassa on käytetty Havaan seurakunnan omia
varoja ja päätettävä on myös 1.1.2020 järjestelyerän 0,6 % käytöstä.
Täytäntöönpanoneuvotteluissa on päädytty esittää kirkkoneuvostolle, että
Havassa mukana olleita seurakunnan omia varoja otetaan mukaan
suorituslisäprosenttiin 0,6 % ja järjestelyerä 1.1.2020 käytetään
kokonaisuudessaan suorituslisään. Näin ollen suorituslisiin varattava
kokonaisprosentti olisi yhteensä 2,8 %. Tämä summa tullaan budjetoimaan
vuoden 2020 talousarvioon.
Arviointijakson 1.11.2018 - 31.10.2019 suorituslisät tulevat maksuun
kuukausittain tammikuun 2020 palkanmaksusta lukien. Vuoden 2020
talousarvioon perustuen suorituslisän kokonaismäärä olisi 10 400 €
Suorituslisän maksamisen perusteista on käyty täytäntöönpanoneuvottelut
pääsopijajärjestöjen kanssa. Marraskuun aikana käytävien
kehityskeskusteluiden pohjalta tehtävien suoritusten arviointien myötä
selviää, kuinka monta hyvään tai erinomaiseen suoritukseen yltävää
työntekijää löytyy. Tuloksen perusteella jaetaan suorituslisiin varattu
euromäärä siten, että hyvän ja erinomaisen ero on merkittävä. Järjestelmän
tarkoituksena on kokonaisuudessaan huomioida ja palkita normaalia
paremmista työsuorituksista.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää
1) käyttää suorituslisäjärjestelmään 2,8 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä
olevan henkilöstön peruspalkkojen määrästä yhteensä 10 400 €;
2) maksettavan suorituslisän määrä on sama euromäärä kaikille hyvään
suoritukseen yltäville, kuten myös sama kaikille erinomaiseen suorituksiin
yltäville riippumatta vaativuusryhmästä. Valtuutetaan kirkkoherra ja

talouspäällikkö määrittämään tarkat euromäärät huomioiden jaettavissa oleva
talousarviomääräraha.
Päätös:

Esityksen 1. ja 2. kohta hyväksyttiin yksimielisesti.

81 § Seurakuntapastorin viran täyttäminen
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Viitasaaren seurakunnan seurakuntapastorin virassa ollut Sami Siltanen on
ilmoittanut eroavansa virasta 4.11.2019 alkaen. Lapuan hiippakunnan
tuomiokapituli on myöntänyt hänelle eron. Virkaa hoitaa tällä hetkellä pastori
Juha Summala 31.12.2019 saakka. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan
7.11.2019 pyytänyt tuomiokapitulia jatkamaan Summalan vt. virkamääräystä
31.3.2020 saakka.
Jäsenmäärän laskemisesta ja seurakunnan taloudellisen tilanteen
kiristymisestä huolimatta seurakuntapastorin viran täyttämiselle vakituisesti
ei ole järkeviä vaihtoehtoja. Prosessi etenee niin, että seurakunta
(kirkkoneuvosto) pyytää tuomiokapitulia laittamaan viran haettavaksi.
Hakijoiden arviointi ja viranhaltijan valinta tapahtuu seurakunnan ja kapitulin
yhteistyönä. Aikanaan tuomiokapituli tekee valinnan kirkkoneuvoston
antaman lausunnon pohjalta. Tavoitteena on, että vakituinen viranhaltija
aloittaisi työn 1.4.2020.
Seurakunta voi esittää näkökohtia juuri kyseisen viran hoitamisessa
keskeisistä seikoista, mitkä otetaan huomioon hakijoita arvioitaessa.
Viitasaaren seurakuntapastorin viran kohdalla niitä voisivat olla:
-

innostus ja innovatiivisuus jumalanpalveluselämän kehittämisessä
valmiudet toimia kasvatuksen työalojen pappina
yhteistyökykyisyys työyhteisössä ja seurakuntalaisten kanssa
valmius laaja-alaiseen työnkuvaan.

Esitys:

Kirkkoneuvosto pyytää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan
Viitasaaren seurakunnan seurakuntapastorin viran haettavaksi.
Kirkkoneuvosto toteaa edellä mainitut seikat (ja/tai muut kokouksessa esiin
tulevat) sellaisiksi, mitkä juuri tässä virassa ovat keskeisiä
osaamisvaatimuksia. Valintaprosessin tarkemman aikataulun kirkkoherra
sopii tuomiokapitulin kanssa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti, eikä keskeisiin viran kriteereihin tässä
kohtaa tullut lisäyksiä tai muutoksia. Lisäksi päätettiin kirkkoherran
esityksestä, että johtoryhmä tulee haastattelemaan seurakuntapastorin virkaa
hakevat.

82 § Haudankaivupalvelut vuodelle 2020
(Esittelijä Kirsi Salojärvi, puh. 0500 641 757)
Haudankaivupalvelut ajalle 1.1.2018 – 31.12.2019 kilpailutettiin syksyllä
2017. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 23.11.2017 urakoitsijaksi Tmi
Pasi Variksen perusteluna kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. KKM
Team Oy/Petri Liimatainen jätti päätöksestä 4.12.2017 päivätyn
oikaisupyynnön. Kokouksessaan 17.1.2018 kirkkoneuvosto käsitteli
oikaisupyynnön, päätti hylätä sen ja pitää voimassa kokouksessaan
23.11.2017 tekemänsä päätöksen valita urakoitsijaksi Tmi Pasi Varis.
Sopimus haudankaivupalveluista Tmi Pasi Variksen kanssa ajalle 1.3.2018 –
31.12.2019 on allekirjoitettu 9.3.2018. Vaasan hallinto-oikeudesta tuli
21.3.2018 tieto, että KKM Team Oy on jättänyt 27.2.2018
kirkollisvalituksen. Näin ollen Tmi Pasi Variksen kanssa tehty sopimus ei ole
lainvoimainen.
Asia on edelleen Vaasan hallinto-oikeudessa. Variksen kanssa tehtyyn
sopimukseen on kirjattu optio, jonka mukaan sopimusta voidaan jatkaa
vuodeksi kerrallaan.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Tmi Pasi Variksen kanssa tehdyn sopimuksen
optio otetaan käyttöön vuodeksi ajalle 1.1. – 31.12.2020 tai siihen saakka
kun Vaasan hallinto-oikeudesta tulee päätös.
Vaasan hallinto-oikeus on 26.11.2019 tekemällään päätöksellä hylännyt
KKM Team Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeuden
päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusaika on
30 päivää ja se luetaan asianomaiselle annetusta tiedoksisaannista,
tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti ottaa käyttöön optio vuodeksi ajalle 1.1. –
31.12.2020. Tmi Pasi Variksen kanssa tehty sopimus saa lopullisen
lainvoiman, jos hallinto-oikeuden päätökseen ei haeta muutosta
korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

83 § Talvikunnossapito vuodelle 2020
(Esittelijä Kirsi Salojärvi, puh. 0500 641 757)
Talvikunnossapitopalvelut ja siihen liittyvät mahdolliset lisätyöt ajalle
1.1.2018 – 31.12.2019 kilpailutettiin syksyllä 2017. Kirkkoneuvosto valitsi
kokouksessaan 23.11.2017 urakoitsijaksi Tmi Pasi Variksen, joka antoi
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen.

Variksen kanssa tehtyyn sopimukseen on kirjattu optio, jonka mukaan
sopimusta voidaan jatkaa vuodeksi kerrallaan.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Tmi Pasi Variksen kanssa tehdyn sopimuksen
optio otetaan käyttöön vuodeksi ajalle 1.1. – 31.12.2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

84 § Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin perustamiseen liittyvän
sopimuksen ja yhteisjohtokunnan johtosäännön tarkennusten hyväksyminen
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Kirkkovaltuusto päätti 22.5.2019 liittymisestä Lapuan hiippakunnan
alueelliseen keskusrekisteriin 2020 vuoden alusta.
Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Kuitenkin vielä
alkuvuodesta 2020, siirtymäaikana, myös kirkkoherranvirastot hoitavat
jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen
jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan aineiston. Jäsenseurakuntien
tulee talousarvioissaan varautua maksamaan vuonna 2020 osuutenaan
aluekeskusrekisterin menoista 3 euroa/jäsen.
Aluekeskusrekisterin vastuulle siirtyy kirkkoherranvirastoilta seurakuntien
jäsenrekisterien ylläpito. Työntekijöitä aluekeskusrekisteriin tulee 20.
Isäntäseurakunta Jyväskylä toimii työantajana koko henkilöstölle.
Aluekeskusrekisterin määräaikaiseksi johtajaksi on nimetty 1.9.2019 alkaen
Tuomas Palola. Henkilöstön rekrytoinnin valmistelut on käynnistetty ja
hakumenettelyksi esitetään kohdennettua hakua aluekeskusrekisterin
jäsenseurakuntien jäsenrekisteritehtävissä toimivalle henkilöstölle.
Tavoitteena on, että yhteisjohtokunta valitsee työntekijät (johtajaa lukuun
ottamatta) tammikuussa 2020 siten, että he voivat aloittaa vakituisissa
palvelusuhteissa 1.3.2020. Vuoden 2020 alusta lukien työntekijät palkataan
määräaikaisiin palvelusuhteisiin.
Ohjausryhmän johdolla on tehty eräitä tarkennuksia liitteenä oleviin
alueellisen keskusrekisterin asiakirjoihin:
1) Sopimus Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä
2) Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosääntö
Olennaisimipien tarkennusten aiempaan nähden voidaan todeta olevan
seuraavia:
- Aluekeskusrekisterin aloitusajankohdaksi on selkeästi kirjattu 1.1.2020 ja
toisaalta on mainittu siirtymäsäännöksenä, että seurakunnat hoitavat
jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on
vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan
aineiston.

-

Jyväskylän seurakunta on sopimustekstissä mainittu selkeästi
isäntäseurakunnaksi
Johtosäännössä olennaiset muutokset liittyvät henkilöstön
virkanimikkeiden ja kelpoisuusehtojen tarkennuksiin sekä tarkennuksiin
siitä, kuka valitsee (johtajaa lukuun ottamatta) vakituisen henkilöstön
(johtokunta) ja kuka määräaikaisen henkilöstön (johtaja).

Sopimuksen mukaan Jyväskylän seurakunta toimii Lapuan hiippakunnan
alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana, jolloin Jyväskylän
seurakunnan kirkkovaltuuston on sopimuksessa mainitulla tavalla
hyväksyttävä myös alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnan
johtosääntö. Muut jäsenseurakuntien kirkkoneuvostot antavat sopimuksen
mukaan lausunnon johtosäännön muutoksista, joten niiden
kirkkovaltuustojen ei edellytetä käsittelevän johtosääntömuutoksia.
Keskusrekisterin johtokuntaan jäsenseurakunnat saavat edustajansa kahden
vuoden kausiksi vuorotellen. Viitasaaren seurakunnalle on suunniteltu
paikkaa jo vuosiksi 2020-2021.
Esitys:

1. Kirkkoneuvosto päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan tarkennetun
sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä sekä
tarkennetun Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosäännön.
2. Lisäksi kirkkoneuvosto nimeää keskusrekisterin johtokuntaan vuosiksi
2020-2021 kirkkoherra, lääninrovasti Antti Hiltusen.

Päätös:

Esityksen kohdat 1. ja 2. hyväksyttiin yksimielisesti.

85 § Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaali
(Esittelijä Antti Hiltunen, puh. 050 588 4902)
Nykyisen kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen kausi päättyy
30.4.2020. Jokaisessa seurakunnassa kirkkovaltuustot pitävät tästä syystä
vaalikokouksen 11.2.2020. Tällöin valitaan Lapuan hiippakunnan
maallikkoedustajat (7 kpl) kirkolliskokoukseen sekä maallikkoedustajat (14
kpl) hiippakuntavaltuustoon. Vaalikokouksen kutsuu koolle kirkkoherra.
Samana iltana voidaan pitää muu kirkkovaltuuston kokous, joka kutsutaan
koolle normaalisi kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimesta. Molempien
vaalien ehdokasasettelu on päättynyt 15.11.2019.
Esitys:

Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tiedoksi em. vaalien ajankohdan ja
muun tarpeellisen tiedon. Lapuan hiippakunnan laatima tarkempi infomateriaali on kokouskutsun liitteenä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

86 § Kirkon remontin hankesuunnitelman hyväksyminen ja rakennusavustuksen
hakeminen kirkkohallitukselta
Hankkeen lähtökohta on ollut, että kirkon läheisyyteen oli vuonna 2015
aloitettu suunnittelu lisärakennuksesta, ns. kirkkotuvasta. Seurakunta luopui
tästä hankkeesta seuraavana vuonna ja aloitti kirkon kunnon ja nykytilan
selvityksen elokuussa 2016. Lähtökohtaisesti haluttiin selvittää, voidaanko
kirkkoon tehdä käytön kannalta tarpeellisia muutoksia, wc-tiloja ja
pienoiskeittiötä, joka palvelisi kirkkokahvien tarjoilussa ja ehtoollisvälineiden
pesussa.
Arkisto- ja rakennetutkimusten sekä kirkon mittatarkistusten myötä keväällä
2017 paljastui, että kirkon hirsirungon alimpia lattiasienen vaurioittamia
hirsiä oli korvattu rankarakenteella vuoden 1990 remontissa ja kantava
rakenne oli epästabiili. Viranomaisneuvotteluissa syyskuussa 2017 todettiin,
että rungon tuenta vetotangoilla on välttämätöntä ja se toteutettiin
tammikuussa 2018. Tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että useiden
rakennusosien tekninen käyttöikä on saavutettu ja on paljastunut laajoja
rakenteiden vaurioita ja riskirakenteita.
Hankesuunnitelman laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat
kuuluneet kirkkoneuvoston nimeämä rakennustoimikunta: Marjatta Ruuska,
Eero Pulkkinen, Juhani Halonen, sekä kirkkoherra Antti Hiltunen,
talouspäällikkö Kirsi Salojärvi ja kiinteistötoimen työnjohtaja Tommi
Raatikainen. Suunnittelijat ovat Tuija Ilves/ARK-Kantonen Oy, Marko Jokipii,
Keijo Lukkarinen ja Janne Ruusuvuori/Ramboll Finland Oy, sekä
kustannuslaskija Pertti Helin/PH-Rakennuttajapalvelu Oy.
Kirkko korjataan sen suojelulliset arvot huomioon ottaen. Korjaustyön
tavoitteena on kirkon vaurioiden korjaaminen ja teknisten järjestelmien
uusiminen pääsiäiseen 2022 mennessä. Samalla kirkkoon rakennetaan
puuttuvat toimintaa palvelevat tilat.
Hankkeen toiminnalliset perustelut:
Yleisö-wc ja pieni keittiötila parantavat kirkon käyttömukavuutta ja
helpottavat toimintojen järjestämistä. Kuorin lattiaan upotettava katafalkki
helpottaa hautausten järjestelyjä.
Seurakunnan kiinteistöstrategian valmistelussa on mietitty seurakunnan
muiden tilojen kuntoa ja niiden tulevaisuutta. Hankesuunnittelun aikana on
tutkittu myös mahdollisuutta toteuttaa kirkkoon erilaisia kokoontumistiloja,
mikäli seurakunta joutuu joskus miettimään nykyisten kokoontumistilojen
karsimista.
Tekniset perustelut:
Lämmitys- ja sähköjärjestelmät ovat ylittäneet käyttöikänsä eivätkä ne täytä
nykymääräyksiä. Muut tekniset järjestelmät ovat puutteellisia ja kaipaavat
päivitystä tai uusintaa.

Hirsirungon korjaaminen aiheuttaa laajoja oheispurkutöitä, minkä vuoksi
samassa yhteydessä on huomioitava muiden rakennusosien ja rakenteiden
riskit ja korjaustarve, ettei samoja paikkoja tarvitse korjata monta kertaa
peräkkäin. Vesikatto on ikäänsä (113 vuotta) nähden kohtuukuntoinen,
jalkarännit vuotavat ja lahovaurioita esiintyy räystäsrakenteissa.
Perustamiskustannukset ja niiden rahoitus:
Hankkeen perustamiskustannukset ovat PH-rakennuttajapalvelu Oy:n
18.10.2019 tekemän rakennusosa-arvion mukaan yhteensä 4 103 000 euroa
(alv 24 %).
Ne jakautuvat seuraavasti:
- rakennuttajan kustannukset 961 00 € (sisältää kirkon tukemisen vuonna
2018)
- rakennustekniset työt 2 148 000 €
- LVI-työt 391 000 €
- sähkötyöt 322 000 €
- erillishankinnat 50 000 €
- hankevaraus 5,7% 231 000 €
YHTEENSÄ alv 24 % 4 103 000 €
Perustamiskustannukset rahoitetaan pääosin seurakunnan rahoituksella.
Rahoitus muodostuu seurakunnan omarahoituksesta ja pankkilainasta
rahoituslaitoksen hyväksymillä ehdoilla. Kirkkohallitukselta haetaan
rakennusavustusta vuosille 2020 - 2023. Laskennallinen avustusprosentti
vuoden 2018 verotulojen mukaan on 42,45 %. Täysimääräinen
kirkkohallituksen rakennusavustus olisi 1 741 000 €. Hankkeesta on
aiheutunut kustannuksia 8/2016 – 10/2019 415 100 €. Ne ovat
muodostuneet kirkon tutkimuksista, rakennushistoriaselvityksestä, hanke- ja
luonnossuunnittelusta sekä kirkon vakauttamiseksi tehdyistä vetotankojen
asentamisesta ja sen rakennusluvasta.
Toteuttamisaikataulu:
Seurakunta jättää kirkkohallituksen rakennusavustusanomuksen vuoden
2019 loppuun mennessä. Rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti,
kun seurakunnan kirkkovaltuusto on käsitellyt ja hyväksynyt
hankesuunnitelman. Työn laajuus täyttää kirkon olennaisen muutoksen
kriteerit. Korjaustyö on tarkoitus aloittaa keväällä 2021. Sen on suunniteltu
valmistuvan pääsiäiseksi 2022.
Alustava hankeaikataulu:
12 / 2019 kirkkovaltuuston hankepäätös
12 / 2019 kirkkohallituksen rakennusavustusanomus
5 / 2020 L2-suunnitelmat ja rakennusosa-arvio
5 / 2020 lausuntopyyntö museovirastolle

6 / 2020 toteutussuunnittelu alkaa
8 / 2020 museoviraston puoltava lausunto
5 - 10 / 2020 olennaisen muutoksen virkatie: neuvosto > valtuusto >
tuomiokapituli > kirkkohallitus
11 / 2020 toteutussuunnitelmat valmiit
12 / 2020 rakennuslupa
12 / 2020 urakkalaskenta alkaa
2 / 2021 urakkatarjoukset ja
3 / 2021 rakentamispäätös
4 / 2021 rakennustyöt alkavat
4 / 2022 rakennustyöt valmistuvat
Esitys:

1. Kirkkoneuvosto päättää jättää kirkon korjauksen hankesuunnitelman
(ARK-Kantonen Oy, päiväys 15.11.2019) kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
2. Kirkkoneuvosto päättää hakea kirkon korjaukseen kirkkohallituksen
rakennusavustusta vuonna 2019.
Talouspäällikön muutosesitys kohtaan 2.:
Kirkkoneuvosto päättää jättää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi kirkon
korjauksen rakennusavustuksen jättämisen kirkkohallitukselle vuonna 2019.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen kohta 1 ja muutettu esityksen kohta 2.

87 § Ei tiedotettavaa
88 § Ilmoitusasiat
Muistutettiin kirkkoneuvoston jäseniä ja kirkkovaltuuston puheenjohtajia
Tiedosta toimeen hankkeen –kyselyyn vastaamisesta. Vastausaikaa on
jatkettu 13.12. saakka ja siihen toivotaan mahdollisimman laajaa
osallistumista.
Marika Kellokangas oli osallistunut perheasian neuvottelukeskuksen
yhteisjohtokunnan kokouksesta. Hän toi terveisinä kokouksesta, että
perhetyöntekijän työsuhdetta esitettiin vakinaistettavaksi ja muutettavaksi
kokoaikaiseksi.

89 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen.
Puheenjohtaja Antti Hiltunen päätti kokouksen klo 17.35 ja antoi
kirkkolain 24 luvun mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.

Allekirjoitukset
ANTTI HILTUNEN
Antti Hiltunen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 4.12.2019
MARJATTA RUUSKA
Marjatta Ruuska

MERVI PAANANEN
Mervi Paananen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 28.11.2019
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 5.12.2019 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
73 – 75, 77, 79, 85 – 86, 88 - 89

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom.
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n
nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Pykälät
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvosto.

Käyntiosoite: Pappilantie 6
Postiosoite: 44500 VIITASAARI

Sähköposti: viitasaaren seurakunta@evl.fi
Pykälät: 76, 78, 80 – 84, 87

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse
tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.

