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Kokousaika
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Jäsenet
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Asiat

13 – 22 §

Pöytäkirjan allekirjoitus

______________________________________
Tuula Leppämäki
Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
19.3.2020 kirkkoherranvirasto

Tarkastusaika ja – paikka

______________________________________
Sakari Eskelinen
Pöytäkirjantarkastaja

______________________________________
Eija Lehtimaa
Pöytäkirjanpitäjä

______________________________________
Teuvo Kuitunen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.3.-6.4.2020

______________________________________
Elisa Jaakkola
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13 § Kokouksen avaus
Kirkkoherra esitteli Joutsan seurakunnan toimintalinjausta koronavirustilanteen vuoksi.
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen klo18.26.

14 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Eskelinen ja Teuvo Kuitunen

16 § Kokouksen työjärjestys
Lisätiin § 17 Sopimus yhteisen taloustoimiston perustamisesta yhdessä Muuramen ja Toivakan
seurakuntien kanssa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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17 § Sopimus yhteisen taloustoimiston perustamisesta yhdessä Muuramen ja Toivakan seurakuntien
kanssa

Kvalt 16.3.2020 § 17 Sopimus yhteisen taloustoimiston perustamisesta yhdessä Muuramen
ja Toivakan seurakuntien kanssa.

KN 27.2.2020 § 5 Sopimus yhteisen taloustoimiston perustamisesta yhdessä Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa
Kvalt2.1.2020 8 § Taloustoimistoyhteistyö Muurame-Toivakka-Joutsa
KN 14/2019 19.12.2019 189 § Taloustoimistoyhteistyö Muurame-Toivakka-Joutsa
Valmistelu: Heikki Kangas, Muuramen talouspäällikkö
Jyväskylän rovastikunnan alueella aloitettiin keskustelu yhteisestä taloustoimistosta vuoden
2016 aikana. Perusajatuksena oli, että eri seurakuntien, pois lukien Jyväskylä mutta lisättynä
Joutsalla, taloustoimistojen henkilöstö voisi erikoistua omaan erikoisalaansa useamman seurakunnan alueella. Esim. palkanlaskija tekisi palkanlaskentaa useammalle eri seurakunnalle ja
joku talouspäälliköistä vastaisi useamman eri seurakunnan kirjanpidosta, toinen talouspäällikkö kiinteistöistä, jne. Tämä lisäisi tehokkuutta, parantaisi työssä jaksamista ja toisi mahdollisesti ajan kuluessa seurakunnille säästöjä. Tapaamisten ja suunnittelun lopputuloksena oli,
että kahdeksan eri seurakunnan yhteisestä taloustoimisto ajatuksesta luovuttiin ja käytännön
kannalta todennäköisimpänä pidettiin taloustoimistojen yhteistyön toteutuvan lähimpänä
olevien seurakuntien kesken, joita olisivat: Keuruu-Multia-Petäjävesi, Uurainen-Laukaa ja
Muurame-Toivakka-Joutsa. Näistä on jo toteutunut Keuruu-Multia-Petäjävesi ja MuurameToivakka ja toteutumassa on Uurainen-Laukaa.
Kirkkoneuvosto (KN 29.8.2019 § 123) on jo aikaisemmin tehnyt päätöksen selvitystyön
aloittamisesta yhteisestä taloustoimistosta Muuramen-Toivakan ja Joutsan seurakuntien kesken ja sen kustannusvaikutuksista. Tämän päätöksen pohjalta on alkuvalmisteluja ja laskelmia tehty yhteisen taloustoimiston kustannusvaikutuksista nykyiseen verrattuna. Taloustoimiston henkilöstökulujen laskelman perusteella kaikki kolme seurakuntaa saavat aikaan säästöjä. Kolmen eri seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaisi kolme työntekijää,
kaksi Muuramessa ja yksi Joutsassa. Tehtävien jaolla pystytään kohdentamaan kolmen eri
seurakunnan samoja töitä yhdelle työntekijälle, jolloin hän pystyy paremmin erikoistumaan
niihin töihin. Se parantaa osaamista, tehokkuutta ja työssä jaksamista. Samalla loma-aikaiset
sijaisuudet voidaan hoitaa sisäisesti.
Alustavien laskelmien perusteella ja henkilöstön työssä jaksamisen edistämiseksi yhteisen
taloustoimiston aloittamisessa tulisi siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa laaditaan tarkemmat
sopimukset ja säännöt. Yhteisen taloustoimiston mahdollinen aloitus aika olisi sen jälkeen,
kun asiaan kuuluvat sopimukset ja säännöt on hyväksytty kirkkovaltuustoissa ja jokaisen seurakunnan tilinpäätökset on kirkkoneuvostossa hyväksytty. Tavoiteltava aloitusaika näin ollen
olisi 1.5.2020.
Eija Lehtimaa poistui kokouksesta klo 18.20 tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoherra päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se sitoutuu jatkamaan Muurame-Toivakka-Joutsa yhteisen taloustoimiston valmisteluja ja valtuuttaa kirkkoneuvoston valmistelemaan yhteisestä taloustoimistosta tehtäviä sopimuksia ja sääntöjä. Sopimukset ja säännöt
tuodaan erikseen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Talouspäällikkö Eija Lehtimaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se sitoutuu jatkamaan Muurame-ToivakkaJoutsa yhteisen taloustoimiston valmisteluja ja valtuuttaa kirkkoneuvoston valmistelemaan
yhteisestä taloustoimistosta tehtäviä sopimuksia ja sääntöjä. Sopimukset ja säännöt tuodaan
erikseen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
Käydyn keskustelun aikana Niilo Nieminen esitti, että katsotaan vielä vuosi omin voimin.
Teuvo Kuitunen kannatti Niemisen esitystä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen; kirkkoneuvoston esitys JAA ja Niemisen
esitys EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA ääntä (Hujanen, Kiviö, Kosonen,
Kovanen, Långström, Majanen, Malin, Niinikoski, Pohjola, Talja, Virtanen, Jaakkola) ja 2 EI
ääntä (Nieminen, Kuitunen) ja 2 tyhjää (Partanen, Eskelinen).
Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvoston esitys on voittanut.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösesityksen.
Niilo Nieminen jätti eriävän mielipiteen. Liite 1

Muuramen talouspäällikkö Heikki Kangas on valmistellut sopimuksen yhteisen taloustoimiston perustamisesta yhdessä Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa. Sopimus on liitteenä, liite 1.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Eija Lehtimaa poistui kokouksesta klo 18.15 § 5-8 käsittelyn ajaksi.
Sihteerinä toimi Teuvo Jaakkola § 5-8

Heikki Kangas, Muuramen talouspäällikkö esitteli Muuramen, Toivakan ja Joutsan seurakuntien taloustoimistoyhteistyötä.
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä sopimuksen yhteisen taloustoimiston perustamisesta yhdessä Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Heikki Kangas esitteli Muuramen, Toivakan ja Joutsan seurakuntien taloustoimistoyhteistyötä. Kirkkovaltuusto antoi valtuustoaloitteen asian uudelleen käsittelyä varten koskien kirkkoneuvoston 27.2.2020 hyväksymää ja kirkkovaltuuston käsittelyssä olevaa yhteisen taloustoimistosopimuksen tehtäviä- ja kustannuksia koskevien liitteiden kohdalta. LIITE 1.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto siirtää asian uudelleen valmisteluun.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 16.23.2020 siirtää taloustoimistoyhteistyösopimuksen
hyväksymisen (§ 17) uuteen valmisteluun. Seitsemän kirkkovaltuutettua on allekirjoittanut
Kirkkovaltuuston ylimääräisen kokouksen koollekutsumisen asiakirjan. Sen pohjalta on ymmärrettävissä, että Joutsan, Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa solmittavan sopimuksen liitteet pitäisi käsitellä uudelleen. Tarkemmin ilmaistuna ”uudelleen käsittelyn vaatimus
koskee kirkkoneuvoston 27.2.2020 hyväksymää ja 16.3. (§ 17) kirkkovaltuuston esityslistalla
olevan yhteisen taloustoimistosopimuksen tehtäviä – ja kustannuksia koskevien liitteiden uudelleen käsittelyä”. Kirkkovaltuustossa käydyn keskustelun aikana tuli ilmi, että muutosvaatimus kohdistuu kirkkoherralle liitteessä kolme suunniteltuja kahta työtehtävää: työsuojelupäällikkönä toimimista ja esimiesasemaa (suntiot, hautausmaa ja kiinteistötyöntekijät). Valtuuston kokouksessa huomautettiin, että budjetissa ei ole varattu varoja siihen tarkoitukseen,
että kirkkoherralle maksettaisiin näistä hänelle uusista vastuualueista lisäkorvausta.
Kirkkoherra Leppämäki on neuvotellut Muuramen talouspäällikkö Kankaan kanssa liitteiden
uudelleen käsittelyn vaatimuksen ratkaisusta. talouspäällikkö Kangas ja kirkkoherra Leppämäki ovat sopineet seuraavasta näiden kahden tehtävän väliaikaisesta ja määräaikaisesta hoidosta: Koska talouspäällikkö Kangas kantaa vastuuta Muuramessa näistä kahdesta vastuualueesta, hän voi hoitaa samankaltaisia työtehtäviä myös Joutsan seurakunnassa taloustoimiston
siirtymäkauden aikana. Tästä järjestelystä ei tule Joutsan seurakunnalle lisäkustannuksia. Sopimuksen mukaan ”sopimuksen toteutumista tarkastellaan johtoryhmien toimesta vuosittain
kokonaisuutena sekä toiminnallisesta että taloudellisesta näkökulmasta sekä valmistellaan
yhteisesti mahdolliset muutokset sopimukseen” (SYT 4.4) . Vuoden kuluttua taloustoimistoyhteistyön alkamisesta on saatu kokoemusta näiden kahden työtehtävän hoitamisesta ja tilanne
voidaan ratkaista ja tarvittaessa muuttaa sopimuksen liitteitä.
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavan muutoksen Muuramen ja Toivakan seurakuntien
kanssa perustettavan yhteisen taloustoimiston sopimuksen liitteeseen 3. Muuramen talouspäällikkö (tulevan taloustoimistonyhteistyön hallintojohtaja) toimii Joutsan seurakunnan työsuojelupäällikkönä ja toimii suntioiden ja hautausmaatyöntekijöiden sekä kiinteistötyöntekijän seimiehenä taloustoimistoyhteistyön siirtymävaiheessa määräaikaisesti ensimmäisen vuoden ajan. Tästä järjestelystä ei koidu seurakunnalle lisäkustannuksia.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen yhteisestä taloustoimistosta Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa edellä mainituin muutoksin. Kirkkoneuvosta lähettää sopimuksen edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Asiasta käytiin laajaa keskustelua.
Kokous keskeytettiin neuvottelun ajaksi klo 18.59-19.05.
Keskeytyksen jälkeen Teuvo Kuitunen esitti, että valitaan luottamushenkilö Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen ja hallintojohtaja Kankaan välille hoitamaan seurakunnan metsiä.
Sakari Eskelinen kannatti esitystä. Kuitunen pyysi suljettua lippuäänestystä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: kirkkoherran esitys JAA ja Kuitusen
esitys EI .
Suoritettiin suljettu lippuäänestys, pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Äänestyksessä tuli neljä (4) JAA ääntä ja kaksi (2) EI ääntä.
Suoritetun äänestyksen perusteella puheenjohtaja totesi kirkkoherran esityksen voittaneen.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esityksen ja lähettää sopimuksen edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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18 § Joutsan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
Muuramen seurakunnan talouspäällikkö Heikki Kangas on päivittänyt ohjesäännön

yhteisen taloustoimiston mukaiseksi.
Liite 1 kn 18.3.2020 § 17
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee ehdotuksen uudeksi kirkkoneuvoston ohjesäännöksi ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja sen jälkeen Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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19 § Joutsan seurakunnan taloussäännön päivittäminen
Muuramen seurakunnan talouspäällikkö Heikki Kangas on päivittänyt Joutsan seurakunnan talousäännön yhteisen taloustoimiston mukaiseksi.
Liite 1 kn 18.3.2020 § 18
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn taloussäännön ja esittää sen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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20 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
Vuoden 2019 tilinpäätös on valmistelut ja laadittu tasekirja. Tasekirja sisältää yleiskatsauksen,
toimintakertomukset työmuodoittain, talousarvion toteutumisvertailun, tilikauden tuloksen
muodostumisen ja tunnusluvut, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätös
merkinnät sekä luettelot ja selvitykset.
Käyttötalousosan ja tuloslaskelman toteumavertailuissa on mukana myös sisäiset erät, joita
ovat kiinteistöjen kustannukset ja vuokrat sekä hallinnon kustannukset.
Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa alijäämää 76.823,79 euroa (v. 2018 alijäämä 140.100,24 €)
Ulkoiset toimintakulut 1.206.695,25 € (1.175.224,23 €) ja toimintatuotot 285.985,65 €
(344.575,64 €). Toimintakate -920.709,60 € (-830.648,59 €).
Verotulot vuonna 2019 kirkollisvero 890.925,26, osuus yhteisöveron tuotosta 4.579,47 € ja
valtionrahoitus 100.959 € yhteensä 996.460,73 talousarviossa 990.900 €
(vuonna 2018 988.698,02).
Tasekirja Liite 1 kn 18.3.2020 § 19

Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu tasekirjaan vuodelta 2019 ja allekirjoittaa tasekirjan ja esittää kirkkovaltuustolle, että Joutsan seurakunnan tilikauden alijäämä 76.823,79 € siirretään edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille.
Lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja sen jälkeen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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21 § Muut asiat
Kirkkoherra jakoi tiedoksi:
- Joutsan seurakunnan toimintalinjaus koronavirustilanteen vuoksi 18.3.-31.5.2020
- Henkilöstötilaston kuukausiraportti 01/2020
- Seurakunnan kuukausiraportti 01/2020
- Strategiapäivä 19.5.2020 klo 18.00
- kirkkoherra vuosilomalla 23.3.-7.4.2020, sijaisena kappalainen Annukka Nuto
- seuraava kirkkovaltuuston kokous 1.4.2020 klo 18.00

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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22 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22 ja antoi oikaisuvaatimusohjeen sekä valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

