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Kokousaika

Keskiviikkona 25.4.2018 klo 17.00 – 17.40

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, pikkusali

Jäsenet/varajäsenet

7/7

4/2018

Hiltunen Antti
Halonen Juhani
Hämäläinen Tuulikki
Kananen Mauri
Kuronen Raija
Pulkkinen Eero
Ruuska Marjatta
Viran puolesta

Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö

pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolijat

Aula Maria Kaisa (saapui klo 17.15) kirkkovaltuuston pj
Linna Sisko
kirkkovaltuuston vpj

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
38 § 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 19.4.2018.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

39 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esityksen mukaisesti Marjatta Ruuska
ja Juhani Halonen.

41 § Lausunnon antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle koskien KKM-Team Oy:n
valitusta 00210/18/2399
Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Viitasaaren seurakunnan
kirkkoneuvostolta lausuntoa liittyen valitukseen kirkkoneuvoston
päätöksestä 23.11.2017 § 86 ja oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen 17.1.2018 § 4. Lausuntoa on pyydetty 27.4.2018
mennessä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto antaa hallinto-oikeudelle kokouksessa esiteltävän
lausunnon.

Päätös:

Kirkkoneuvosto antoi yksimielisesti hallinto-oikeudelle liitteen 1
mukaisen lausunnon.

42 § Sitovuustaso talousarviossa ja tilinpäätöksessä
Kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden
sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä
tuloarviota alittaa.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 23.3.2018 tuli esille toive, että
toimintasuunnitelmia ja –kertomuksia, sekä koko tasekirjaa selkiytetään
ja siitä pyritään saamaan tiiviimpi ja helppotajuisempi. Koska
tilinpäätös ja tasekirja pohjaavat tehtyyn talousarvioon, pitäisi muutos

lähteä toteuttamaan sitä kautta. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä 2017
ja talousarviossa vuodelle 2018 sitovuustasona neuvostoon nähden on
kustannuspaikkataso ja valtuustoon nähden pääluokkataso.
Sitovuustaso kirkkoneuvostoon nähden on tarkka ja joissain
seurakunnissa sitovuustasona sekä kirkkoneuvostoon että
kirkkovaltuustoon nähden on ulkoisten erien osalta pääluokkatasolla
toimintakate.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019
talousarviossa sitovuustasona kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvostoon
nähden on pääluokkatasoinen toimintakate.
Käydyssä keskustelussa todettiin, että kirkkovaltuustoon nähden
sitovuustaso, joka olisi pääluokkataso/toimintakate antaa liian vähän
tietoa. Pidettiin tarpeellisena saada selville kunkin pääluokkatason tuloja kulurakenne esim. henkilöstökulut. Näin ollen sitovuustasoksi
esitetään pääluokkataso/tiliryhmä.
Kirkkoneuvostoon nähden halutaan säilyttää kustannuspaikkatasoinen
sitovuustaso, mutta siten että tiliryhmätasoisen esityksen sijaan
käytetään työalakatetta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi
sitovuustasoiksi kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso/tiliryhmä ja
kirkkoneuvostoon nähden kustannuspaikkataso/työalakate.

43 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.

Allekirjoitukset
ANTTI HILTUNEN
Antti Hiltunen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 26.4.2018
MARJATTA RUUSKA JUHANI HALONEN
Marjatta Ruuska
Juhani Halonen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 25.4.2018
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 26.4.2018 alkaen seurakunnan
kirkkoherranvirastossa.

