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175 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

176 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin Elisa Jaakkolan toimivan sihteerinä tässä kokouksessa.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

177 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Mäkinen ja Markku Malin.

178 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin, lisäyksin; Muihin asioihin taloustyöryhmän aloitteet ja kirkkoherran päätöspöytäkirja.
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179 § Ulkopuolisen asiantuntijan kutsuminen kokoukseen
Kirkkoherra Tuula Leppämäki on kutsunut museonhoitaja Vesa Järvisen kokouspäivään
26.11.2019 Joutsaan. Ulkopuolisen asiantuntijan osallistumiseen kirkkoneuvoston muuten
suljettuun kokoukseen edellyttää kirkkoneuvoston esittämää kutsua.
Kirkkoneuvoston käsitellessä taloustoimistoyhteistyön aloittamista vuonna 2020, asiantuntija Vesa Järvisen läsnäolo ja puheoikeus on tarpeen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto kutsuu asiantuntijaksi museonhoitaja Vesa Järvisen kokoukseensa
26.11.2019 läsnäolo ja puheoikeutettuna, kun kirkkoneuvosto käsittelee 181 § taloustoimistoyhteistyön aloittamista vuonna 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
_________________________
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180 § Joutsan seurakunta siirretään Lapuan hiippakuntaan ja Jyväskylän rovastikuntaan 1.1.2020
Kirkolliskokous on päättänyt siirtää Joutsan seurakunnan Lapuan hiippakuntaan 1.1.2020
alkaen, KN 13.6.2019. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt istunnossaan
9.10.2019 § 20, että Joutsan seurakunta liitetään Jyväskylän rovastikuntaan 1.1.2020 alkaen. Rovastikunnan lääninrovastina toimii Jyväskylän kirkkoherra Arto Viitala.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Joutsan seurakunta liitetään Lapuan hiippakuntaan
ja Jyväskylän rovastikuntaan 1.1.2020 alkaen ja lähettää asian edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
_________________________
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181 § Taloustoimistoyhteistyön aloittaminen vuonna 2020
Kirkkoneuvosto on vuodesta 2017 alkaen käsitellyt taloustoimistoyhteistyöhankkeen selvitystyötä Jyväskylän kaulusseurakuntien kanssa, Kirkkoneuvosto 29.8.2019 § 123. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.8.2019 jatkaa hankesuunnitelman selvitystyötä yhteisen
taloustoimiston perustamiseksi yhdessä Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa (MUUTOJO).
Kirkkovaltuuston seuraavat jäsenet Niilo Nieminen, Jukka Partanen, Mikko Majanen,
Markku Malin, Arto Virtanen, Sakari Eskelinen, Teuvo Kuitunen, Pirjo Kovanen ja Sirkka
Långström jättivät valtuustoaloitteen 31.10.2019 kokouksessaan, kirkkovaltuusto
31.10.2019 § 44, LIITE 1. Aloitteessa edellytetään, että taloustoimistoyhteistyöhön Muuramen ja Toivakan kanssa ei sitouduta ennen kuin on selvitetty Jyväskylän seurakunnan kanssa
talouspäällikköpalvelujen ostaminen suoraan Jyväskylän seurakunnalta.
Kirkkoherra on ollut yhteydessä Jyväskylään seurakuntaan välittömästi kokouksen 31.10.
jälkeen taloustoimistoyhteistyö tarjouksen pyytämiseksi myös Jyväskylän seurakunnalta. Talouspäällikkö Markku Laitisen ja kirkkoherra ovat käyneet puhelinneuvotteluja. Jyväskylän
seurakunta on antanut vastauksensa tarjouspyyntöön torstaina 21.11.2019, LIITE 2. Vastauksessa tarjouspyyntöön todetaan, että Jyväskylän seurakunta ei kykene antamaan Joutsan seurakunnalle Joutsan seurakunnan kannalta mielekästä tarjousta.
Koska Jyväskylän seurakunta ei nähnyt mahdollisuutta taloustoimistoyhteistyöhön Joutsan
seurakunnan kanssa, Joutsan seurakunta jatkaa taloustoimistoyhteistyönhankkeen selvitystyötä yhdessä Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa. Muuramen ja Toivakan ja Joutsan
seurakuntien johtoryhmät pitivät yhteisen neuvottelun Muuramessa 6.11.2019. Neuvottelussa jäätiin odottamaan Joutsan vastausta jatkaako se MUUTOJOn taloustoimistoyhteistyöhankkeen selvitystä. Koska vastaus valtuustoaloitteeseen on saatu, kirkkoherra toteaa, että
taloustoimistoyhteistyön selvittelytyötä pitää jatkaa. Seurakunta tarvitsee mahdollisimman
pian lisää resursseja taloushallintoon. Siksi MUUTOJON taloustoimisto pitää perustaa mahdollisimman pian.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että se on saanut valtuustoaloitteen edellyttämän tarjouksen/vastauksen Jyväskylän seurakunnalta. Sen mukaan Jyväskylän seurakunta ei anna tarjousta taloustoimistoyhteistyöstä Joutsan seurakunnalle. Kirkkoneuvosto toteaa, että näin kirkkovaltuuston taloustoimistoyhteistyötä koskeva aloite on tullut riittävästi käsiteltyä. Kirkkoneuvosto päättää, että se jatkaa taloustoimistoyhteistyöhankkeen selvitystyötä yhdessä Muuramen ja Toivakan kanssa. Kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa 19.12.2019 on hyvä
tehdä periaatepäätös liittymisestä taloustoimistoyhteistyöhön Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa, joka menee edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto edellyttää, että Jyväskylän seurakunnalle annetaan mahdollisuus tarkentaa
kantansa ja tulla esittelemään se 19.12.2019 kirkkoneuvoston kokouksen alkuun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
_________________________
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

13/2019

26.11.2019

180

182 § Poistosuunnitelman mukaiset poistot
126 § Seurakunnan poistosuunnitelman mukaiset poistot
KN 27.6.2019 § 111
Ensimmäinen kirkkoneuvoston kokous, jossa vuoden 2018 tilinpäätöstä käsiteltäisiin, oli suunniteltu pidettäväksi 13.3.2019, mutta talouspäällikkö Lehtimaan pyynnöstä se siirrettiin pidettäväksi 29.3.2019. Vs. talouspäällikkö Varjonen ilmoitti kirkkoherra Leppämäelle 28.3.2019 huomanneensa, että tilinpäätöksen poistoissa on merkittävä virhe ja sen vuoksi tilinpäätöksen alijäämä tulee olemaan merkittävä. Kirkkoherra soitti
tilintarkastajalle 29.3. aamulla ja keskusteli poistoihin liittyvän asian merkittävyydestä. Kirkkoherra Leppämäki ilmoitti vs. talouspäällikkö Varjoselle, että hän ei tule hyväksymään illan kokouksessa tilinpäätöstä
poistoihin liittyvän virheen vuoksi eikä tule hyväksymään tilinpäätöstä ennen kuin poistoihin liittyvä virhe
on korjattu. Kokouksen osallistujille kerrottiin asiasta 29.3.2019 illan kokouksessa ja tilinpäätöksen käsittely
siirrettiin kokoukseen 174.2019Vs. talouspäällikkö Varjonen, tilintarkastaja Virolainen ja kirkkoherra Leppämäki pitivät palaverin 3.4.2019 jossa keskustelivat poistoihin liittyvästä ongelmasta sekä päättivät toimintatavasta mitenkä em. ongelma ratkaistaan. Päätettiin, että tehdään uusi poistosuunnitelma, joka hyväksytetään valtuustossa sekä korjata tase-arvot ajan tasalle lisäpoistoilla. Tilinpäätös käsiteltiin ja allekirjoitettiin
kirkkoneuvostossa 17.4.2019 ja luovutettiin heti tilintarkastajien (Virolainen ja Hartikka) tarkistettavaksi.
Tilinpäätös,
tilintarkastuskertomus
ja
tilintarkastuspöytäkirja
käsiteltiin
kirkkoneuvostossa
23.5.2019.Kj.15:11 ja 13 ohjeistavat miten toimitaan, jos tilintarkastuksessa ilmenee merkittävä virhe: "Jos
tilintarkastajat havaitsevat virheen, joka ei ole vähäinen, on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tilintarkastajien kertomuksessa tehdystä muistutuksesta on kirkkoneuvoston hankittava asianomaisen
selitys sekä annettava se ja oma lausuntonsa kirkkovaltuustolle". Vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä
poistoihin liittyvän virheen havaitsi ja korjasi vs. talouspäällikkö Varjonen ennen kuin tilintarkastajat tarkistivat tilinpäätöksen, muistutusta ei siksi annettu, vaan tilintarkastaja esitti vastuuvapauden myöntämistä talouspäälliköllekin. Koska poistoihin liittyvä virhe oli kuitenkin merkittävä, oli syytä pyytää talouspäälliköltä
selvitys virheeseen, josta oli mainittu sekä tilintarkastuskertomuksessa että tilintarkastuspöytäkirjassa. Selvitys pyydettiin kirjatulla kirjeellä, joka lähetettiin Lehtimaalle 31.5.2019, liite 2
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi
Käsittely: Kirkkoherra kertoi, että talouspäällikkö Eija Lehtimaa vastasi s-postilla 24.6. klo 18.53 hänelle
lähetettyyn selvityspyyntöön: "Olen kirkkoneuvoston päättämällä vuosilomalla, en katso aiheelliseksi vastata
kirkkoherran esittämään selvityspyyntöön lomallani. Kirkkoneuvosto on esimieheni eikä kirkkoneuvosto ole
esittänyt minulle selvityspyyntöä ei myöskään tilintarkastuskertomuksessa sellaista ole n. Kirkkoherra kertoi,
että Lehtimaalla on oikeus olla antamatta selvitystä ollessaan vuosilomalla. Tämän johdosta kirkkoherra
muutti päätösesitystään.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys: Koska talouspäällikkö Lehtimaa ei vuosilomansa vuoksi antanut pyydettyä selvitystä, kirkkoneuvosto antaa uuden määräajan. Kirkkoneuvosto pyytää talouspäällikkö Lehtimaata antamaan kirjallisen selvityksen tilinpäätöksen 2018 poistoihin liittyen perjantaihin 6.9.2019 mennessä. Päätös lähetetään kirjattuna kirjeenä, kun tämän kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu.
Selvityspyyntö liitetään mukaan Keskustelun aikana Teuvo Kuitunen teki esityksen, että asia merkitään vain
tiedoksi, mutta myöhemmin keskustelun aikana hän veti tekemänsä esityksen pois. Keskustelun aikana Liisa
Temisevä teki esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Tehtyä esitystä kannattivat Teuvo
Kuitunen ja Kirsi Pohjola. Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun,
totesi puheenjohtaja, että keskustelu rajataan koskemaan vain palauttamista. Puheenjohtaja totesi, että koska
kokous ei ole yksimielisesti palautuksen kannalla niin täytyy äänestää. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen,
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että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä ja ne jotka kannattavat asian palauttamista äänestävät "ei"
ja ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "jaa". Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhteensä yhdeksän (9) ääntä, joista kahdeksan oli "ei" ääniä ja yksi (1) "jaa" ääni. Puheenjohtaja totesi, että
äänestyksen on voittanut esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Äänestyslista liitteenä (Liite
7)
Päätös: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
KN 29.8.2019 § 126
KL 25:9 kertoo esittelijän vastuusta: Milloin kirkollisen viranomaisen päätös on kirkkolailla tai sen nojalla
annetulla säädöksellä taikka virkamiehen käskyllä määrätty tehtäväksi viranhaltijan esittelystä, esittelijä on
vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole ilmoittanut pöytäkirjaan tai päätöstaltioon
merkittäväksi eriävää mielipidettään.Kirkkoneuvoston esittelijänä talouspäälliköllä on esittelijän vastuu tilinpäätöksestä, joka hänen esittelystään hyväksytään.Kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan kirkkoneuvosto johtaa ja on vastuussa seurakunnan talouden ja omaisuuden hoidosta.Hallintolain 6 luvun 31 §:n
mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.
Hallintolain 7 luvun 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja
selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.Jotta kirkkoneuvostolla, jolla
on vastuu seurakunnan talouden hoidosta, olisi tarpeelliset tiedot ja selvitykset talouden johtamiseksi päättää se pyytää liitteen 1 mukaisen selvityksen talouspäälliköltä koskien tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksessa ja tilintarkastuspöytäkirjassa mainittuihin pysyvien vastaavien tasearvojen oikeellisuuteen sekä
poistosuunnitelman hyväksymiseen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää pyytää talouspäälliköltä liitteen 1 mukaisen selvityksen koskien tilintarkastajien
tilintarkastuskertomuksessa ja tilintarkastuspöytäkirjassa mainittuihin pysyvien vastaavien tasearvojen oikeellisuuteen sekä poistosuunnitelman hyväksymiseen.
Käsittely:
Keskustelun aikana kirkkoherra teki lisäyksen omaan päätösesitykseensä, niin että päätösesityksen loppuun lisätään seuraava teksti " Tämän jälkeen kirkkoneuvosto antaa oman lausuntonsa tiedoksi kirkkovaltuustolle". Keskustelun aikana Teuvo Kuitunen teki esityksen, että asia jätetään
käsittelemättä. Samoin keskustelun aikana Sakari Eskelinen teki esityksen asian pöydälle jättämsestä. Keskustelun päätyttyä kirkkoherra totesi, että keskustelun aikana oli tehty kaksi esitystä,
mutta kannattamattomina ne raukeavat. Koska keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja esityksiä, niin neuvoston päätökseksi tulee muutettu pohjaesitys.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päättää pyytää talouspäälliköltä liitteen 1 mukaisen selvityksen koskien tilintar
kastajien tilintarkastuskertomuksessa ja tilintarkastuspöytäkirjassa mainittuihin pysyvien vastaa
vien tasearvojen oikeellisuuteen sekä poistosuunnitelman hyväksymiseen. Tämän jälkeen kirkko
neuvosto antaa oman lausuntonsa tiedoksi kirkkovaltuustolle.
___________________
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KN 10.10.2019 § 158
Talouspäällikkö Lehtimaa on antanut pyydetyn selvityksen 13.9.2019, liite 1.
Talouspäällikkö ei ole vastannut selvityspyynnössä hänelle esitettyihin kysymyksiin.
Selvityksessään talouspäällikkö toteaa kolme asiaa:
Poistosuunnitelma on hyväksytty vuonna 1999 kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa. 2.
Poistot on tehty vuodesta 2015 samansuuruisina kuin aikaisempinakin vuosina. 3. Talouden
tasapainottamistyöryhmässä 2017 keskusteltiin poistojen suuruudesta.
Mainitut kolme asiaa ovat virheellisiä, kirkkoneuvosto 17.4.2019 § 73. 1. Poistosuunnitelmaa, joka on ollut vuodesta 2015 alkaen tasekirjoissa, ei ole hyväksytty kirkkoneuvostossa
eikä kirkkovaltuustossa. 2. Poistoja ei ole vuoden 2015 jälkeen tehty samansuuruisina kuin
ennen vuotta 2015, eikä myöskään tasekirjassa vuodesta 2015 olevan poistosuunnitelman
mukaisesti. 3. Jos asiasta on keskusteltu vuonna 2017 talouden tasapainottamistyöryhmässä,
olisi talouspäällikön pitänyt laatia uusi poistosuunnitelma kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja korjata tasekirjassa oleva poistojen mahdollinen virheellisyys (kirkkoneuvoston ohjesääntö § 8).
Kirkkoherran päätösesitys: Asia merkitään tiedoksi.
Asian käsittelyn alkaessa talouspäällikkö Eija Lehtimaa poistui kokouksesta klo 20.35 § 158160 ajaksi. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Teuvo Jaakkola § 158-160.
Kirkkoherra Tuula Leppämäki esitteli asian.
Kirkkoneuvosto keskusteli laajasti poistosuunnitelmasta ja sen mukaisesta käytännöstä ja
ohjeistuksesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Neuvosto päätti siirtää asian uuteen valmisteluun.

___________________
Kirkkojärjestys 15 luvun 5 § 3 momentti:
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
1. Tilinpäätökset ajalla 2015 - 2017 eivät ole antaneet oikeaa kuvaa tilikauden tuloksesta,
vaan selvästi paremman kuvan kuin mitä, tulos todellisuudessa on ollut, koska kirjanpidossa
käytetyt poistoajat ovat olleet selvästi taloudellista pitoaikaa pidemmät. Seurakunnan tilinpäätökset ovat antaneet tilikauden tuloksesta selvästi paremman kuvan kuin se on todellisuudessa ollut.
2. Seurakunnassa käytettävän poistosuunnitelman hyväksyy kirkkovaltuusto. Vuoden 20152017 liitetiedoissa on poistosuunnitelma, joka poikkeaa kirkkovaltuuston vuonna 1999 hy-
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väksymästä poistosuunnitelmasta. Näin ollen tasekirjan laatinut virkamies on toiminut vastoin kirkkovaltuuston päätöstä. Koska vuoden 2015 tilinpäätöksessä ilmoitettu poistosuunnitelma on poikennut vuonna 1999 kirkkovaltuuston hyväksymästä poistosuunnitelmasta,
olisi liitetiedoissa pitänyt olla maininta muutoksen perusteista.
3. Koska todelliset tehdyt poistot ovat olleet poistosuunnitelmassa ilmoitettuja poistoaikoja
huomattavasti pidemmät, niin se tarkoittaa, että tilinpäätöksen liitetiedoissa kirjanpitoasetuksen määrittelemät tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaiset arvostus- ja jaksotusperiaatteet on ilmoitettu Joutsan seurakunnan tilinpäätöksissä virheellisinä.
4. Vuoden 2018 tilinpäätöstä tehdessä virhe havaittiin ja korjattiin. Vuoden 2018 tilinpäätökseen joudutin tekemään 185 015,49 € suuruinen lisäpoisto, kirkkoneuvosto 23.5.2019 §
88. Talouden tasapainotushaasteet lisääntyivät.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto pitää ensiarvoisen tärkeänä kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 pykälän 3 momenttiin vedoten, että se saa riittävästi oikeaa tietoa ja oikeaan aikaan päätöksen teon tueksi.
Käydyn keskustelun aikana kirkkoherra muutti päätösesitystään lisäten siihen virkkeen: Laajan ja perusteellisen keskustelun jälkeen voidaan katsoa asia tulleen käsitellyksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Laajan ja perusteellisen keskustelun jälkeen voidaan katsoa asia tulleen käsitellyksi.
Kirkkoneuvosto pitää ensiarvoisen tärkeänä kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 pykälän 3 momenttiin vedoten, että se saa riittävästi oikeaa tietoa ja oikeaan aikaan päätöksen teon tueksi.
_________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

26.11.2019

13/2019

184

183 § Muut asiat
1. Taloustyöryhmän muistiot
Taloustyöryhmä antoi aloitteensa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi 5.12.2019 mennessä. LIITTEET 1 ja 2.
2. Kirkkoherran virkamiespäätös
Kirkkoherran virkamiespäätös 19/2019 seurakuntapastorin 100 % työaika joulukuussa
2019. Notaari lähettää viranhaltijapäätöksen asiasta myöhemmin.
_________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

26.11.2019

13/2019

185

184 §Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen sekä valitusosoituksen.
_________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

