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202 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Raili Oittinen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Raili Oittinen.

203 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

204 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Heikki Salomaa ja Markku Pärssinen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi kokouksesta poissaolleiden
Heikki Salomaan ja Markku Pärssisen tilalle Heikki Lähteenmäen ja Timo
Musturin.

205 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen sillä lisäyksellä, että muut
asiat kohtaan lisättiin Lähimmäisen tuvan myyntiä koskevan valtuuden
antaminen ja kirkkoneuvoston seuraavan kokouksen ajankohdan
päättäminen. Liite 1.
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206 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2020, HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE
2020 SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2021 - 2022
Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys sisältävät työalojen
toimintasuunnitelmat ja numeraaliset osat. Toiminnalliselle puolelle on
talousarvio laadittu pääsääntöisesti vastuuryhmien esitysten mukaisesti.
Vuodelle 2020 on arvoitu verotulokertymä samalle tasolle kuin mitä on tämän
vuoden talousarviossa. Ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että
ennakonpidätyskertymän kasvu loppuvuonna 2019 tulee painottumaan
joulukuulle, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella.
Palkkoihin on tehty n. 1,5 % korotusvaraus sekä lomarahojen täysimääräinen
maksaminen. Suorituslisäerän ja lomarahojen vaikutus palkoissa on noin
25 000 - 30 000 €.
Työnantajan eläkemaksuun on laskettu 0,4 prosenttiyksikön aleneminen.
Henkilöstökulut nousevat yhteensä n. kolme prosenttia tämän vuoden
talousarviosta.
Kiinteistöjen kunnossapitoon on varattu määrärahoja 50 100 €.
Yhteistyösopimusta jatketaan Lempäälän seurakunnan kanssa
palkkahallinnon palveluista. Yhteistyösopimus päättyi Kangasalan
seurakunnan kanssa taloudenhoidon ja kiinteistöpalveluiden osalta, mutta
keskustelua jatketaan muusta yhteistyömallista tämän ja ensi vuoden aikana.
Talousarvioon on varattu määrärahoja palkkahallinnon palveluista,
taloushallinnon yhteistyöstä sekä ostopalveluista kiinteistöhallintoon yhteensä
21 000 €.
Investointiosaan esitetään talousarviossa Oriveden kellotapulin ulkomaalaus,
Juupajoen kirkon laviinin korjaus, Oriveden seurakuntakeskuksen vanhojen ivlaitteiden ja käyttövesiputkistojen uusiminen, Juupajoen hautausmaan
huoltorakennuksen peruskunnostus, Eräjärven, Juupajoen ja Korkeakosken
kirkkojen invaluiskien hankinta, Juupajoen kirkon palohälytinlaitteistojen
uusiminen sekä Eräjärven kirkon vanhojen urkujen korjaaminen, joka ajoittuisi
kahdelle seuraavalle vuodelle.
Lisäksi varataan määrärahoja yllättävien koneiden tai laitteiden hankintaan.
Oriveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 näyttää alijäämää 94 593 €
ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020 näyttää alijäämää 51 630
€, joka esitetään seurakunnan talousarvion yhteydessä.
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Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2020, hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020
sekä suunnitelmavuodet 2021 - 2022. Oriveden seurakunnan talousarvio
vuodelle 2020 näyttää alijäämää 94 593 € ja hautainhoitorahaston
talousarvio vuodelle 2020 näyttää alijäämää 51 630 €. Hautainhoitorahaston
talousarvio esitetään seurakunnan talousarvion yhteydessä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Oriveden
seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä
suunnitelmavuodet 2021 - 2022. Talousarvio, joka osoittaa alijäämää 94 593 €
esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätililtä. Liite 2.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
207 §

RAKENNUSAVUSTUSTEN HAKEMINEN
Vuoden 2016 alusta tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle erinäisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin.
Tällä tarkoitetaan muuan muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ylläpitoon liittyviä laissa säädettyjä tehtäviä. Kaikki seurakunnat,
joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, voivat hakea valtion
rahoituksesta jaettavaa avustusta. Seurakunnassa on oltava riittävä
asiantuntemus hankkeen toteuttamiseksi. Tarvittaessa on käytettävä
ulkopuolista asiantuntemusta. Avustushakemukseen on aina liitettävä
tarpeelliset asiantuntijan laatimat selvitykset ja suunnitelmat. Hakemukset
lähetetään kirkkohallitukselle kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hakee rakennusavustusta kirkkohallitukselta Juupajoen kirkon
laviinin korjaukseen, Oriveden kirkon kellotapulin ulkomaalaukseen, Oriveden
kirkon ulkoportaikon korjaukseen sekä Korkeakosken Pikkukirkon, Eräjärven
ja Juupajoen kirkkojen invaluiskien rakentamiseen sekä Eräjärven kirkon urut.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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208 §

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2020 - 2022
Työsuojelun toimintaohjelma on laadittu vuosille 2020 - 2022. Sen
toteuttamisesta vastaa työsuojelupäällikkö yhdessä yhteistyötoimikunnan
kanssa.
Työturvallisuuslain mukaan jokaisella työnantajalla on oltava työsuojelun
toimintaohjelma. Siinä esitetään tavoitteet työpaikan työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle ja henkilöstön työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Lisäksi
ohjelmassa selvitetään työsuojeluvastuut ja työsuojelun yhteistoiminnan
järjestämistapa.
Yhteistyötoimikunta käsitteli työsuojelun toimintaohjelman kokouksessaan
14.11.2019.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2020 - 2022.
Liite 3.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2.

209 §

KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN LAKKAUTTAMINEN 31.5.2019 JA
VASTUURYHMIEN TOIMINTASÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN JA KÄYTTÖÖN
OTTAMINEN 1.6.2019 ALKAEN
Oriveden seurakunnassa on toiminut kiinteistöjohtokunta 1.1.2011 alkaen, jota
edelsi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuslautakunta. Piispanvisitaation
yhteydessä olleessa hallinnon tarkastuksessa lakimiesasessori Jorma
Juutilainen toi esiin kysymyksen kiinteistöjohtokunnan mielekkyydestä
hallinnon keventämisen näkökulmasta. Hän esitti ajatuksenaan, että
johtokunnan voisi muuttaa työryhmäksi tai vastaavaksi. Oriveden
seurakunnassa toiminnallisella puolella on ollut neljä vastuuryhmää, joiden
yhteinen toimintasääntö on tullut käyttöön 1.1.2011 alkaen.
Tämä toimintasääntö vaati päivitystä ja tämän päivityksen yhteydessä oli
mahdollisuus liittää uusi kiinteistöasioiden vastuuryhmä saman
toimintasäännön alaisuuteen. Lisäksi seurakunnassa tapahtuvan viestinnän
tueksi oli mielekästä perustaa viestinnän vastuuryhmä.
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Kirkkoneuvosto esitti kokouksessaan 28.10.2018 kirkkovaltuustolle, että
kiinteistöjohtokunta lakkautetaan 1.1.2019 alkaen ja seurakuntaan
perustetaan kiinteistöasioiden vastuuryhmä 1.1.2019 alkaen, seurakuntaan
perustetaan viestinnän vastuuryhmä 1.1.2019 alkaen ja päivitetty
vastuuryhmien toimintasääntö hyväksytään ja otetaan käyttöön 1.1.2019
alkaen.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 13.12.2018 palauttaa asian
kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi siten, että kirkkoneuvosto pyytää lausunnot
esitetyistä muutoksista vastuuryhmiltä ja kiinteistöjohtokunnalta.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1/2019 § 14 pyytää lausunnot uudesta
vastuuryhmien toimintasäännöstä vastuuryhmiltä ja kiinteistöjohtokunnalta.
Vastuuryhmät ja kiinteistöjohtokunta käsittelivät uuden vastuuryhmien
toimintasääntöluonnoksen ja antoivat siitä lausunnot. Lausuntojen pohjalta on
muokattu uusi vastuuryhmien toimintasääntö, jonka kirkkoneuvosto esitti
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja käyttöönotettavaksi 1.6.2019 alkaen.
Kirkkovaltuusto hyväksyi 16.5.2019 olleessa kokouksessaan 2/2019 § 24
kiinteistöjohtokunnan lakkauttamisen 31.5.2019 sekä uuden vastuuryhmien
toimintasäännön (liite 2a) käyttöönotettavaksi 1.6.2019 alkaen, lisättynä
valtuutettu Ilkka Hjerppen ponsiesityksellä: ”Kirkkovaltuusto päättää esittää
päätökseen liittyvänä pontena, että kirkkoneuvosto tarkistaa vastuuryhmien
toimintasäännön siten, että se ei sisällä hallinnollisia tehtäviä tai vastuita ja
että säännössä esitetyt ohjeistukset ovat mahdollisimman yksiselitteisiä”.
Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 7/2019 § 113 ponteen liittyvät ehdotetut
korjaukset vastuuryhmien toimintasääntöön ja hyväksyi ne. Vastuuryhmien
toimintasäännön hyväksyy kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston käsittelemän, nyt
voimassa oleva toimintasääntö hyväksytetään vielä kirkkovaltuustossa. Liite 4.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa vielä hyväksymään
lopullisen vastuuryhmien toimintasäännön.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
210 §

KOLEHTISUUNNITELMA 1.1. – 30.4.2020
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran
esityksestä. Liitteessä on suunnitelma 1.1. – 30.4.2020 kerättävistä
kolehtikohteista. Liite.
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KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
Liite 5.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 3.
211 §

TALOUSPÄÄÄLLIIKKÖ AIJA NIVALAN MÄÄRÄAIKAINEN PALKAN
TARKISTAMINEN
Talouspäällikkö Aija Nivala on jättänyt kirkkoneuvostolle anomuksen palkan
tarkistamisesta 1.10.2019 alkaen johtuen työtehtävien lisääntymisestä.
Taloustoimiston työtehtävät ovat lisääntyneet 1.8.2019 alkaen johtuen
yhteistyösopimuksen päättymisestä Kangasalan seurakunnan kanssa.
Yhteistyösopimus päättyi, koska tehtävään valittu työntekijä (taloussihteeri)
irtisanoutui Kangasalan seurakunnan palveluksesta. Lisäksi kiinteistöyhteistyö
päättyi Kangasalan seurakunnan kanssa ja ne tehtävät palautuivat
taloustoimistoon.
Kirkkoherranviraston toimistosihteeri on hoitanut seurakunnan laskutuksen ja
nämä tehtävät siirtyvät myös osin taloustoimistoon. Suunnitelman mukaan
laskutuksesta vastaa jatkossa puutarhuri Sirkku Kylä-Laaso yhdessä
talouspäällikön kanssa.
Näistä muutoksista johtuen talouspäällikön työtehtävät ovat lisääntyneet ja
tehtävästä maksettavasta korvaus ei vastaa tällä hetkellä sen vaativuutta eikä
vastuuta.
Talouspäällikkö Aija Nivala anoo edellä olevilla perusteilla 10 % palkanosan
erityisperustetta toistaiseksi, joka olisi poistettavissa työtehtävien muuttuessa.
Oriveden seurakunnan johtoryhmä on keskustellut asiasta ja käynyt läpi
talouspäällikön tehtäviin liittyvät muutokset.
Taloustoimiston tehtävien ja samalla myös kirkkoherranviraston tehtävien
uudelleen järjestelyihin liittyvät järjestelyt ja mahdolliset neuvottelut tulee
aloittaa mahdollisimman pian yhdessä Kangasalan seurakunnan kanssa.
Tämä siitä syystä, että seurakunnassa ei olisi tilannetta, jolloin jotkut asiat
ovat ainoastaan yhden työntekijän takana.
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KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1) talouspäällikkö Aija Nivalalle maksetaan määräaikaisesti 400 € palkanosan
erityisperustetta 1.10.2019 alkaen
2) palkanosan erityisperuste on voimassa enintään siihen saakka, kunnes
tällä hetkellä talouspäälliköllä olevia tehtäviä on saatu jaettua useammalle
henkilölle (esim talousyhteistyö Kangasalan seurakunnan kanssa)
3) taloushallintoon ja kirkkoherranvirastoon liittyvistä työn uudelleen
järjestelyistä on suunnitelmat oltava valmiit 31.5.2020 mennessä
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
212 §

SUORITUSLISÄ VUONNA 2020
Oriveden seurakunnassa on käyty suorituslisäkeskustelut. Esimiesten tekemät
arvioinnit koottiin yhteen ja niitä verrattiin toisiinsa ennen 2.12.2019 olevaa
kirkkoneuvoston kokousta.
Suorituslisiin on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen
yhteismäärästä.
Henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärä muuttuu vuodesta toiseen ja sen
mukana suorituslisiin käytettävissä oleva rahamäärä. Kirkon nykyinen virka-ja
työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan ja
sovitaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio joudutaan laatimaan ilman
tietoa tulevista palkantarkistuksista. Kirkkohallitus on yleiskirjeessään
suosittanut seurakuntia varaamaan palkkakustannuksiin noin 1 – 2 %.
Oriveden seurakunnassa varataan 1,5 % korotus. Huomioiden em. korotus
sekä tiedossa olevat muutokset henkilöstössä on suorituslisän perustana
olevaksi palkkasummaksi arvioitu 754 790,44 €.
Edellä mainitun 1,1 % lisäksi suorituslisänä voidaan maksaa
työehtosopimuksen mukainen järjestelyerä 0,6 %. Tämä järjestelyerä on
kuitenkin päätetty käyttää tehtäväkohtaisten palkanosien tarkastuksiin.
Suoritusarvioinneissa on mahdollista saada 0 - 12 pistettä.
Yhteistyötoimikunta päätti 14.11.2019, että suorituslisää voi saada henkilöt,
jotka saavat 6 - 12 pistettä.
Lisäksi yli neljän kuukauden määräaikaisissa työsuhteissa olevien henkilöiden
suorituslisiin käytetään 400 € vuonna 2020 kertakorvauksena.
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KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1) vuoden 2020 suorituslisään käytetään 1,1 % peruspalkkojen
yhteismäärästä (huomioiden työehtosopimuksen mukaiset poikkeukset)
2) suorituslisä jaetaan seuraaville henkilöille. Liite 4.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 4.
213 §

TIEDOKSI
1) Kirkkoherran päätöspöytäkirja 10/2019
2) Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan opintorahaston pöytäkirja
3/2019
3) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
18/2019 Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

214 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. LÄHIMMÄISEN TUVAN MYYNTI
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 12/2019 § 195 hyväksyä
Lähimmäisen tuvan myynnin.
KIRKKONEUVOSTO PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti myöntää talouspäällikkö Aija Nivalalle oikeuden
allekirjoittaa kauppakirja.

2. KIRKKONEUVOSTON SEURAAVA KOKOUS
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 28.1.2020 kello
17.

Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
215 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

216 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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