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13 § Kokouksen avaus
Kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.09.

14 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, seurakuntasihteeri Elisa Jaakkola toimii kokouksen pöytäkirjanpitäjänä.
Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli kolmetoista kirkkovaltuuston jäsentä, yksi varajäsen ja
poissa oli viisi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Eskelinen ja Matti Kosonen.

16 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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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.
Talouspäällikkö Eija Lehtimaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
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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.
Käsittely

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.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto siirtää asian uudelleen valmisteluun.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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18 § Toimistosihteerin viran muuttaminen taloustoimistosihteerin viraksi

KN 27.2.2020 §6 Toimistosihteerin viran muuttaminen taloustoimistosihteerin viraksi
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kokouksessaan 27.2.2020 yhteisen taloustoimiston perustamissopimuksen hyväksymistä yhdessä Muuramen ja Toivakan seurakuntien
kanssa tavoite aikatauluna 1.5.2020 alkaen, kn 27.2.2020 5 §. Joutsan seurakunnan taloustoimistossa on yksi toimistosihteerin virka. Joutsan seurakunnan toimistosihteerin virka
muutetaan Muuramen, Toivakan ja Joutsan yhteisen taloustoimiston taloustoimistosihteerin
viraksi. Tavoitepäivänmääränä viran muuttamisen alkamiselle on 1.5.2020. Viran muuttaminen on ehdollinen Muuramen - Toivakan - Joutsan yhteisen taloustoimiston perustamiselle.
Taloustoimistosihteerin viralle on laadittu tehtävänkuva, joka on liitteenä, liite 1. Viran palkkaluokka on 503.
Uudella virkanimikkeellä avataan käyttöoikeudet kaikkiin kolmeen seurakuntaan kuukautta
ennen varsinaisen sopimuksen alkamista käytännön järjestelyjen vuoksi. Viran palkkaus otetaan käyttöön taloustoimiston alkaessa, kun kaikkien kolmen seurakunnan valtuustot ovat
hyväksyneet sopimuksen ja sen voimaan astumisen.
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Joutsan seurakunnan taloustoimistossa olevan toimistosihteerin virka muutetaan Muuramen, Toivakan ja Joutsan yhteisen taloustoimiston taloustoimistosihteerin viraksi tavoitepäivänmääränä 1.5.2020
alkaen. Kirkkoneuvosto lähettää edelleen tämän esityksen kirkkovaltuuston päätettäväksi.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy taloustoimistosihteerin viran tehtävänkuvan, liite 1 ja
palkkaluokaksi 503.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä toimistosihteerin viran muuttamisen taloustoimistosihteerin viraksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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19 § Talouspäällikön siirtäminen Muuramen, Toivakan ja Joutsan yhteisen taloustoimiston taloustoimistosihteerin virkaan

KN 27.2.2020 § 7 Talouspäällikön siirtäminen Muuramen, Toivakan ja Joutsan yhteisen taloustoimiston taloustoimistosihteerin virkaan
Kirkkoneuvosto esittää kokouksessaan 27.2.2020 § 6, Joutsan seurakunnan toimistosihteerin viran muuttamista Muuramen ja Toivakan ja Joutsan yhteisen taloustoimiston taloustoimistosihteerin viraksi.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Tuula Leppämäki on neuvotellut talouspäällikkö Eija Lehtimaan kanssa siitä, että hänet siirretään Muuramen ja Toivakan ja Joutsan yhteisen taloustoimiston taloustoimistosihteerin virkaan. Eija Lehtimaa on antanut 20.2.2020
suostumuksensa siihen, että hänet siirretään Muuramen ja Toivakan ja Joutsan yhteisen taloustoimiston virkaan, jonka perustamisen tavoiteaikataulu on 1.5.2020, liite 1.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikkö Eija Lehtimaa siirretään Muuramen ja Toivakan ja Joutsan yhteisen taloustoimiston taloustoimistosihteerin virkaan. Yhteisen taloustoimiston alkamisen tavoiteaikataulu on 1.5.2020. Kirkkoneuvosto lähettää tämän
esityksen edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä talouspäällikön siirtämisen taloustoimistosihteerin virkaan.
Kirkkovaltuuston päätös:
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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20 § Talouspäällikön viran täyttäminen
KN 27.2.2020 § 8 Talouspäällikön viran täyttämättä jättäminen
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Joutsan seurakunnan talouspäällikkö Eija
Lehtimaa siirretään Muuramen ja Toivakan ja Joutsan seurakunnan yhteisen taloustoimiston
taloustoimistosihteerin virkaan kn 27.2.2020 § 7. Talouspäällikön virkaa ei ole viisasta kuitenkaan vielä lakkauttaa, mutta se voidaan jättää täyttämättä toistaiseksi taloustoimistoyhteistyön alkaessa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikön virka jätetään täyttämättä
toistaiseksi taloustoimistoyhteistyön alkaessa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että talouspäällikön virka jätetään täyttämättä toistaiseksi taloustoimistoyhteistyön alkaessa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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21 § IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta vuosiksi 2020-2022
KN 27.2.2020 § 9 IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta vuosiksi 2020-2022
Kaikki IT-alueen seurakunnat ovat hyväksyneet päivitetyn IT-yhteistyöalueen sopimuksen.
Uusi sopimus on astunut voimaan 1.1.2020. Uuden sopimuksen myötä myös uusi yhteistyöjohtokunta aloittaa toimikauden, jonka pituus on valtuustokauden loppuun vuodet 20202022. Uuden kiertojärjestyksen mukaisesti vuorossa ovat Jyväskylän, Laukaan, Saarijärven,
Muuramen, Joutsan, Pihtiputaan, Toivakan, Kyyjärven ja Multian seurakunnat.
Yhteisjohtokunnan jäseneksi ja varajäseneksi suositellaan valittavaksi seurakunnan viranhaltijaa.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan jäseneksi
vuosille 2020- 2022 Eija Lehtimaata ja varajäseneksi Elisa Jaakkolaa v. 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan jäseneksi vuosille 20202022 Eija Lehtimaa ja varajäseneksi Elisa Jaakkolaa v. 2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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22 § Muut asiat
- Pekka Hytönen muistutti Leivonmäen hautausmaalla olevien puiden kaadosta.
- Niilo Nieminen luovutti Anna-Liisa Kompan maalaaman taulun Annan Kammarista seurakunnalle.
- Kirkkoherra Leppämäki jakoi kuukausiraportit ja muistutti 19.5.2020 olevasta strategia
työskentelystä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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23 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

