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Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 21.10.- 4.11.2019

Puheenjohtaja

_________________________________________
Tuula Leppämäki

Julkipanotodistus
Tämä kokouskutsu on julkaistu seurakunnan ilmoitustaululle

Ilmoitustaulunhoitaja

_______________________________________
Elisa Jaakkola
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10.10.2019 klo 18.00
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Jäsenet

Leppämäki Tuula, pj.
Kuitunen Teuvo, varapj.
Eskelinen Sakari
Kovanen Pirjo
Långström Sirkka
Malin Markku
Pohjola Kirsi
Temisevä Liisa
Virtanen Arto

Muut saapuvilla olleet

Jaakkola Teuvo, kvalt.pj.
Hujanen Pekka, kvalt. varapj.
Hautala Harri, Luhangan kappelin pappi
Nuto Annukka, Leivonmäen kappelin pappi
Lehtimaa Eija, talouspäällikkö § 142-157

poissa
poissa
poissa
poistui klo 20.35

Asiat

142 – 160 §

Pöytäkirjan allekirjoitus

______________________________________
Tuula Leppämäki
Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
14.10.2019 kirkkoherranvirasto

Tarkastusaika ja – paikka

______________________________________
Teuvo Kuitunen
Pöytäkirjantarkastaja

______________________________________
Eija Lehtimaa
Pöytäkirjanpitäjä

_____________________________________
Teuvo Jaakkola
Pöytäkirjanpitäjä
§ 158-160

______________________________________
Sakari Eskelinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.10.-4.11.2019

______________________________________
Elisa Jaakkola

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

144

142 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

143 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

144 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teuvo Kuitunen ja Sakari Eskelinen
145 § Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherra veti § 148 Kappalaisen hakemus osittaisesta virkavapaasta pois listalta.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi em. muutoksin.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

145

146 § Valtuustoaloite taloustoimikunta
KN 13.3.2019 § 53
53 § Valtuustoaloite taloustoimikunta
Kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2019 valtuutettu Pirjo Mäkinen jätti aloitteen taloustoimikunnan perustamista. Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston jäsen halutessaan jättää jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi siten, että hän tekee kirjallisen esityksen valtuuston puheenjohtajalle, jonka on se viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Seurakunnan strategiatyö on käynnistymässä ja sen työn tukemiseksi on tehty esitys strategiatyöryhmän nimeämisestä. Vaikka strategiatyö on paljon enemmän kuin talous, mutta talous on kuitenkin yksi tekijä kokonaisuudessa. Strategiassa on otettava huomioon seurakunnan talouden nykytila, sekä tulevaisuuden taloudelliset resurssit jotka seurakunnalla on käytettävissä. Strategiassa on otettava myös huomioon seurakunnan
kiinteistöt, mitä toimitiloja seurakunta tarvitsee, mitä ei tarvitse ja mistä se olisi halukas luopumaan.
Koska seurakunnan viranhaltija resurssit ovat myös rajalliset niin näen, että on järkevää olla perustamatta
erillistä taloustyöryhmää strategiatyöryhmän rinnalle, joka joutunee kuitenkin ottamaan työssään kantaa seurakunnan taloudellisiin asioihin.
Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen ja siitä annetun lausunnon tiedokseen todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä yhteydessä riittävästi selvitetyksi.
Käsittely
Keskustelun aikana Teuvo Kuitunen esitti, että perustetaan taloustyöryhmä, johonka valitaan
viisi (5) luottamushenkilöä ja kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus. Tehtyä esitystä
kannatti Kirsi Pohjola. Puheenjohtaja kysyi, että onko kirkkoneuvosto yksimielinen tehdystä muutosesityksestä. Koska kirkkoneuvosto oli yksimielinen, niin kirkkoneuvoston päätökseksi tuli Teuvo Kuitunen tekemä
esitys.
Sirkka Långström esitti, että työryhmään valitaan Pekka Hujanen, Teuvo Kuitunen, Sakari Eskelinen, Pirjo
Kovanen ja Jukka Partanen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti perustaa taloustyöryhmän, johonka valitaan viisi (5) luottamushenkilöä
ja kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus. Työryhmän jäseniksi valittiin Pekka Hujanen,
Teuvo Kuitunen, Sakari Eskelinen, Pirjo Kovanen ja Jukka Partanen
______________________________________________________________________________________
Tilintarkastajan havainto 3.10.2019: On perustettu taloustyöryhmä, mutta sille ei ole valittu
puheenjohtajaa.
Kirkkoneuvoston tulee valita puheenjohtaja perustetulle taloustyöryhmälle.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee puheenjohtajan taloustyöryhmälle.
Käsittely: Teuvo Kuitunen esitti, että työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin ja että talouspäällikkö kutsuu ensimmäisen kokouksen koolle. Sakari Eskelinen kannatti
Kuitusen esitystä.
Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoherra muutti esitystään Kuitusen esityksen mukaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

146

147 § Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelma 2020
Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura on lähettänyt kirkkoherralle hiippakunnan toiminta
suunnitelman 2020, joka on kirjoitettu tuloskortin muotoon, liite 1. Joutsan seurakunta siirtyy 1.1.2020 Lapuan hiippakunnan alaisuuteen. Kirkkoherra pitää tärkeänä, että kirkkoneuvosto tutustuu hiippakunnan toimintasuunnitelmaan ja huomioi sen tuomat näkökulmat valmistellessaan vuoden 2020 -talous ja toimintasuunnitelmaa.
Seurakunnan toiminnan näkökulmasta Lapuan hiippakunnan tavoitteet vuodelle 2020 sijoittuvat kolmelle osa-alueelle:
1.
2.
3.

Seurakuntien hengellisen elämän tukeminen
Seurakuntien missionaarisuuden vahvistaminen
Seurakuntien aktiivinen tukeminen muutoksessa

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvoston jäsenet tutustuvat Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelmaan 2020.
Kirkkoneuvosto keskustelee toimintasuunnitelman niistä näkökulmista, joita se pitää keskeisinä oman toimintasuunnitelman 2020 kannalta.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelmasta.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

147

148 § Vuosilomat 1.10.2019 – 30.4.2020

LOMALISTA 2019-2020
Nimi
Lomaoikeus

Pidetään

Lomakaudella 1.10.2019-30.04.2020
7.-13.10 (hyv. kn 17.4. §77); 16.-23.3.2020; 27.4.=11 pv.
säästetään 7 pv. vuodelle 2021

Aki Rämö

18

11

Nina Siitari

20

9

Milja Urkko

12

12

15.-17.10, 23.12.-3.1, 26.-28.2

Annika Oksanen

15

15

Juha Nieminen

30

20

14.10., 16.-17.10., 23.12.-3.1., 5.-6.3,
9.-15.4.
11.-24.11., 6.1. – 19.1.

Elisa Jaakkola

7

7

14.-18.10., 23.12, 27.12

Eija Lehtimaa

7

7

27.12.,26.-27.3.,14.-19.4.

19.-29.12, 24.2.-1.3. säästövapaiksi 11 pv
kesälle 2020

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy lomat ajalle 1.10.2019- 30.4.2020

Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

148

149 § Lisätalousarvio vuodelle 2019
Lisätalousarvio yhteensä 91883,57 €
Siirretään Muu yleishallinto palkka kulut 29035 € taloushallintoon palkkoihin.
Liite 1
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi lisätalousarvion vuodelle
2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

149

150 § Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön hyväksyminen
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtokunta on laatinut ja hyväksynyt päivitetyn johtosään
nön. Johtosääntö tulee käsitellä kirkkoneuvostossa ja hyväksyä kirkkovaltuustossa. Liite 1
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee Keski-Suomen IT-yhteisalueen johtosäännön ja päättää lähettää sen
edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

150

151 § Hautapaikan luovutus seurakunnalle.
Joutsan hautausmaalla sijaitseva hautapaikka luovutetaan takaisin Joutsan seurakunnalle.
L5/kellarin yläpuoli, 001,023-024 Liite 1

Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy hautapaikkojen takaisin luovutuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

151

152 § Kirkollisveroprosentti vuodelle 2020
Syyskuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 677 807 €. (v. 2018 759 191 €)
Vuoden 2019 verontilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verontilityslakia ja
siksi verontilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Kirkollisveron määrään vaikuttavat yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyytilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.
Joutsan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,9 % vuodesta 2015.
Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Liite 1 Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2019
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi
1,9 %.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

10.10.2019

11/2019

152

153 § Toisen diakonin viran täyttämättä jättäminen
Maaliskuussa 2019 seurakunnan toinen diakoni sanoutui irti seurakunnan toisesta 80 % dia
konin virasta. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan, kirkkoneuvosto 27.6.2019 § 112, päättä
nyt, että talouden sopeutustoimenpiteet tehdään diakoniatyöhön niin, että toista diakonin
virkaa ei täytetä, vaan siitä osa tarjotaan seurakunnan nykyisille osa-aikaisille viranhaltijoille
niin, että seurakunnassa on diakoniatyössä vuonna 2020 laskennallisesti 1,2 henkilötyö
vuotta. Kun talouden sopeuttaminen on vielä kesken, ei ole mielekästä kokonaan lakkauttaa
diakonin virkaa, vaan jättää se toistaiseksi täyttämättä taloudellisista ja toiminnallisista syistä.
Päätösesitys menee edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se jättää taloudellisista ja toiminnallisista syistä toistaiseksi täyttämättä sen 80 % diakonin viran, jossa ei ole viranhaltijaa.

Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

153

154 § Toisen diakonin viran muuttaminen 100 prosenttiseksi viraksi
Seurakunnan toisen 80 % diakonin viran viranhaltija sanoutui irti maaliskuussa 2019. Toisen
80 % diakonin viran viranhaltija palaa virkavapaalta 1.11.2019. Kirkkoneuvosto on päättänyt
kokouksessaan, kirkkoneuvosto 27.6.2019 § 112, että talouden sopeutustoimenpiteet tehdään diakoniatyöhön siten, että toista diakonin virkaa ei täytetä, vaan siitä osa tarjotaan seurakunnan nykyisille osa-aikaisille viranhaltijoille niin, että seurakunnassa on diakoniatyössä
vuonna 2020 laskennallisesti 1,2 henkilötyövuotta. Tämän periaatteen mukaisesti toinen 80
prosenttisista diakonin viroista muutetaan 100 prosenttiseksi viraksi alkaen 1.11.2019 toistaiseksi niin, että täyttämättä olevasta virasta lisätään 20 prosenttia siihen virkaan, jossa on
viranhaltija. Päätösesitys menee edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se diakonin virka, jossa on viranhaltija, muutetaan 100 % viraksi 1.11.2019 alkaen toistaiseksi niin, että virkaan lisätään 20 %
siitä 80 % virasta, joka on päätetty jättää täyttämättä toistaiseksi.

Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

154

155 § Nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaan lisätään 20 prosenttia diakoniatyötä
Joutsan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka on 80 % virka. Kirkkoneuvosto on päättänyt
kokouksessaan, kirkkoneuvosto 27.6.2019 § 112, että talouden sopeuttamistoimenpiteet
tehdään diakoniatyöhön siten, että toista 80 % diakonin virkaa ei täytetä, vaan siitä osa tarjotaan seurakunnan nykyisille osa-aikaisille viranhaltijoille niin, että seurakunnassa on diako
niatyössä vuonna 2020 laskennallisesti 1,2 henkilötyövuotta. Nuorisotyönohjaaja on antanut
suostumuksensa siihen, että hän tekee 20 % diakoniatyötä. Koska seurakunnassa ovat talouden sopeuttamistoimenpiteet vielä kesken ja toisen diakonin virka on toistaiseksi täyttä
mättä, on mielekästä lisätä kirkkoneuvoston päätöksellä nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaan 20 % diakoniatyötä toistaiseksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että 80 % nuorisotyönohjaajan virassa oleva viranhaltijan tehtävän
kuvaan lisätään 20 % diakoniatyötä toistaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

10.10.2019

11/2019

155

156 § Tiedoksi
-

-

Tiedoksi Joutsan seurakunnan papiston siirto Lapuan hiippakuntaan 2020 Liite 1
Seurakunnan kuukausiraportti 01-08.2019 Liite 2
Henkilöstötilaston kuukausiraportti 01-08.2019 Liite 3
Asbesti-ilmanäytteiden mittausraportti Liite 4
Ta-vertailu 1-9 Liite 5- Vs. talouspäällikkönä toiminut Marko Varjonen on tehnyt kirkkoherran pyynnöstä talousraportin pohjalta pääluokkatasojen mukaan talousselvityksen
kirkkoneuvostoa varten Liite 6
Talouspäällikön päätös kokemuslisä nro10/2019
16.2.2020 Lapuan hiippakunnasta tulee vierailulle piispa Peura, dekaani Jantunen, lakimies Hemminki ja hiippakuntasihteeri Helin.
Joutsan kunnan, Luhangan kunnan ja Joutsan seurakunnan edustajat tapaavat Lapuan
hiippakunnan edustajat.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

156

157 § Muut asiat
Joutsan seurakunnassa on kokoava työsuojelutarkastus 4.12.2019.
Työsuojelutarkastuskertomuksessa 2017/35778 annettiin kolme merkittävä työsuojeluun liittyvää toimintaohjetta: 1. Työn vaarat tulee selvittää ja arvioida. 2. Psykososiaaliset kuormitustekijät tulee arvioida asiantuntevasti. 3. Kiinteistö- ja hautaustoimen alueella on töissä henkilö, joka ei ole työsuhteessa seurakuntaan.
Asia on ratkaistava työturvallisuuslain mukaisesti. Edelleen tarkastuskertomuksessa muistutetaan työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun kouluttautumisvelvollisuudesta.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt yllä mainittuja asioita kokouksessaan 25.4.2018 työsuojelupäällikön ollessa
virkavapaalla. Työterveyspsykologi on aloittanut psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi työyhteisön kehittämistyöskentelyn työyhteisön kanssa. Seurakunnassa meneillään olevassa muutostilanteessa
on hyvä jatkaa työskentelyä ja siihen on varattava määräraha talousarvioon vuodelle 2020.
Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun koulutukseen on varattava määräraha vuodelle 2020.

Pirjo Kovanen:
Teuvo Kuitunen
-

Leivonmäen hautausmaan puiden kaato
Seurakunnan metsin hoito ja puunmyynti v. 2019
Terveiset luottamushenkilöiden neuvottelupäiviltä
Seurakuntalaisilta tullut esitys, että jumalanpalvelus näkyisi netissä

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO

11/2019

10.10.2019

157

158 § 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,
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totesi puheenjohtaja, että keskustelu rajataan koskemaan vain palauttamista. Puheenjohtaja totesi, että koska
kokous ei ole yksimielisesti palautuksen kannalla niin täytyy äänestää. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen,
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
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neuvosto antaa oman lausuntonsa tiedoksi kirkkovaltuustolle.
___________________
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.
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159 § Tilintarkastuskertomus 2018. kirkkoneuvoston lausunto kirkkovaltuustolle
Vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksessa todetaan: ”Seurakunnan kirjanpidossa ei ole noudatettu valtuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa, mistä johtuen pysyvien vastaavien tasearvot ovat olleet liian korkeat. Tasearvoja korjattiin tilinpäätöksessä lisäpoistoilla”. Kirkko
neuvosto pyysi ko. asiasta selvityksen talouspäällikkö Lehtimaalta, kirkkoneuvosto
29.8.2019 § 126. Talouspäällikkö on antanut pyydetyn selvityksen 13.9.2019. Talouspäällikkö toteaa selvityksessään: ”Poistosuunnitelma on hyväksytty vuonna 1999. Poistot on
tehty vuodesta 2015 samansuuruisina kuin aikaisempinakin vuosina”. Talouspäällikön antamassa selvityksessä verrattuna tilintarkastajan antamaan tilintarkastuskertomukseen 2018 on
ristiriita.
Vuoden 2018 tilinpäätöstä laadittaessa (vasta työskentelyn loppuvaiheessa) vs. talouspäällikkö Varjonen havaitsi seurakunnan poistoissa ja poistosuunnitelmassa olevan virheellisyyden. Hän teki arvonalennuskirjauksen/lisäpoistot ja laati uuden poistosuunnitelman, kirkko
neuvosto 17.4.2019 § 73. Poistosuunnitelma hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 17.4.2019 § 73
ja edelleen kirkkovaltuustossa 13.6.2019, § 27. Näin sisäinen valvonta toimi. Virheen löytymisen ja virheen korjaamisen aiheuttaman lisätyön vuoksi tilinpäätöstä ei voitu hyväksyä
kirkkoneuvostossa maaliskuun loppuun mennessä (Kj.15:5) vaan se hyväksyttiin 17.4.2019.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuustolle, että tilintarkastuskertomuksessa oleva maininta
poistosuunnitelman ja pysyvien vastaavien tasearvojen virheellisyydestä on korjattu ennen
kuin vuoden 2018 tilinpäätös hyväksyttiin kirkkoneuvostossa. Virhe huomattiin niin myöhään, että tilinpäätöstä ei ehditty käsitellä kirkkoneuvostossa maaliskuun loppuun mennessä
(Kj.15:5) vaan se käsiteltiin 17.4.2019. Kirkkoneuvosto toteaa, että talouspäällikkö Lehti
maalta pyydettiin selvitys ko. asiasta 29.8.2019. Hän antoi selvityksen 13.9.2019. Kirkko
herra toteaa, että näin sisäinen valvonta toimi.

Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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160 § Kokouksen päättäminen
Kirkkoherra Tuula Leppämäki päätti kokouksen klo 21.05 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

