HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA
7/11.5.2021

Aika

Tiistai 11.5.2021 klo 18.02-20.20

Paikka

Huittisten seurakuntakeskus Kaila- ja Toivonsali

SIVU
1/18

Jäsenet, paikalla:
Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja, sihteeri 113 § kohdan 1) r käsittelyn ja
päätöksenteon ajan klo 18.22-18.23.
Ilona Kojo
Aarno Korpela, saapui kokoukseen 108 §:n käsittelyn aikana klo 18.04.
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Mari Suomela
Matti Virtanen
Varajäsenet, paikalla:
Tuula Riuttamäki, Niina Immosen varajäsen
Jäsenet, poissa:
Niina Immonen
Muut läsnäolijat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen, poissa kokouksesta 113 § kohdan 1)
f käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.13-18.13.
Sanna Kemppi, talouspäällikkö, sihteeri, poissa kokouksesta 113 § kohdan 1) r
käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.22-18.23.
Käsiteltävät asiat:
108 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
Aarno Korpela saapui kokoukseen 108 §:n käsittelyn aikana klo 18.04.

109 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §:
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
KL 7:4 §
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kokouskutsut ja esityslista liitteineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille
5.5.2021.
Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 5.5.2021.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________
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Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.
Päätös: Paikalla oli puheenjohtaja ja seitsemän kirkkoneuvoston jäsentä sekä
yksi varajäsen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

110 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Reima Puukki ja Sinikka Ritakallio.
Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reima Puukki ja Sinikka Ritakallio. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reima Puukki ja Sinikka Ritakallio. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

111 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten kohtaan 119 § Muut asiat
kohta 2) Asunto Oy Museonrinne ylimääräinen yhtiökokous.

112 §

KOLEHDIT VAMPULAN KIRKOSSA KESÄKAUDELLA 2021
Kappelineuvosto on kokouksessaan 4.5.2021 hyväksynyt liitteenä 1 olevan kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman (kesä-elokuu).

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtien
kantosuunnitelman.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN PÄÄTTÄMINEN
KN 6/13.4.2021 100 §
KN 4/9.3.2021 72 §
KN 2/9.2.2021 46 §
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Huittisten seurakunnan henkilöstössä ja henkilöstön tehtäväkentässä tapahtuu
muutoksia vuoden 2021 aikana, kun kaksi seurakunnan työntekijää eläköityy ja
seurakunta liittyy Porin aluekeskusrekisteriin 1.5.2021 alkaen.
Neuvotteluille ei ole tuotannollisia tai taloudellisia perusteita, vaan perusteena on
työtehtävien uudelleenjärjestely (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334
32 §). Työntekijälle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi tilanteessa, jossa
työtehtäviin voi tulla keskeisiä muutoksia. Koska työntekijöitä, joiden tehtäviin voi
tulla muutoksia on useita, on erillisiä kuulemisia tarkoituksenmukaisempaa ja
myös yhteistoimintalain perusteella tarpeen käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.
Yhteistoimintaneuvotteluissa työnantajan ja työntekijöiden edustajat neuvottelevat yhteistoimintalain mukaisesti siitä, miten työt seurakunnassa jatkossa
järjestetään.
Käytännössä tämä tarkoittaa tehtävänkuvien ja virkojen osalta myös niiden johtosääntöjen tarkistamista. Yhteistoimintaneuvotteluissa on työnantajan mielestä
tarpeen tarkastella myös työalajakoon liittyviä kysymyksiä.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.
Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.
----------------KN 4/9.3.2021 72 §
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Yhteistyötoimikunta on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut ja ensimmäinen kokous on
pidetty 1.3.2021. Yhteistoimintaneuvotteluita jatketaan 3.3.2021 ja 8.3.2021. Kirkkoneuvostolle annetaan tilannekatsaus neuvottelujen kulusta ja tarvittaessa tarkennetaan
työantajan tavoitteita neuvotteluille.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto keskustelee yhteistoimintaneuvotteluihin
liittyvistä työnantajan tavoitteista ja merkitsee neuvottelujen tilanteen tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli kappalaisen, talouspäällikön ja kirkkoherran jääviydestä asian
käsittelyyn ja päätti, että kappalainen, talouspäällikkö ja kirkkoherra eivät ole jäävejä
osallistumaan asian valmisteluun.
jatkuu…
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YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN PÄÄTTÄMINEN
jatkuu…
Kirkkoneuvosto keskusteli yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvistä työnantajan tavoitteista
ja merkitsi neuvottelujen tilanteen tiedoksi.
----------------KN 6/13.4.2021 100 §
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Yhteistoimintaneuvotteluita on jatkettu 31.3.2021 ja niitä jatketaan 12.4.2021 sekä
14.4.2021. Kirkkoneuvostolle annetaan tilannekatsaus neuvottelujen kulusta ja tarvittaessa tarkennetaan työantajan tavoitteita neuvotteluille.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto keskustelee yhteistoimintaneuvotteluihin
liittyvistä työnantajan tavoitteista ja merkitsee neuvottelujen tilanteen tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvistä työnantajan tavoitteista ja merkitsi neuvottelujen tilanteen tiedoksi.
-----------------

KN 7/11.5.2021 113 §
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Yhteistoimintaneuvotteluissa on saavutettu yksimielinen neuvottelutulos.
Neuvottelujen tuloksena seurakunnan työntekijöiden tehtävänkuvat on tarkistettu
ja tehtäviä on jaettu uudelleen siten, että kaikki lakisääteiset ja muuten keskeiset
työtehtävät voidaan hoitaa myös henkilöstön määrän vähetessä.
Töiden järjestelyjen osalta on keskusteltu myös Vampulan kappelineuvostossa
4.5.2021 jumalanpalvelusten järjestämisestä Vampulan kirkossa, ja kappelineuvosto hyväksyy suunnitelman jumalanpalvelusten järjestämisestä pääsääntöisesti
joka toinen viikko sunnuntaisin kello 13, samalla säilyttäen esimerkiksi pääsiäisen
ja joulun jumalanpalvelukset perinteisellä paikallaan.
Yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen, kun kirkkoneuvosto on tehnyt
asiasta päätöksen, ja työnantajana vahvistanut tehtävien jaon. Tämän jälkeen
esimiehet käyvät tehtävänkuvaukset läpi alaistensa kanssa ja samassa yhteydessä sovitaan mahdollisista lisäkoulutuksista ja perehdytyksistä sekä
perehdyttämisvastuista ja aikataulusta niiden työntekijöiden kanssa, joita tämä
koskee.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN PÄÄTTÄMINEN
jatkuu…
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
1) vahvistaa viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävänkuvat seuraavasti
a. Diakonian viranhaltijan tehtävänkuva (liite 1)
b. Diakonian viranhaltijan tehtävänkuva (liite 2)
c. Diakonian viranhaltijan (Vampula) tehtävänkuva (liite 3)
d. Kanttorin (B) tehtävänkuva (liite 4)
e. Kanttorin (C) tehtävänkuva (liite 5)
f. Kappalaisen tehtävänkuva (liite 6)
g. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävänkuva (liite 7)
h. Lapsityönohjaajan tehtävänkuva (liite 8)
i. Lastenohjaajan tehtävänkuva (liite 9)
j. Nuorisotyönohjaajan (NT) tehtävänkuva (liite 10)
k. Nuorisotyönohjaajan (VNT) tehtävänkuva (liite 11)
l. Puutarhurin tehtävänkuva (liite 12)
m. Seurakuntamestarin (Huittinen) tehtävänkuva (liite 13)
n. Seurakuntamestarin (Vampula) tehtävänkuva (liite 14)
o. Seurakuntapastorin (KS) tehtävänkuva (liite 15)
p. Seurakuntapastorin (YE) tehtävänkuva (liite 16)
q. Siistijän tehtävänkuva (liite 17)
r. Talouspäällikön tehtävänkuva (liite 18)
s. Taloustoimiston toimistosihteerin tehtävänkuva (liite 19)
2) päättää, että tiedotussihteerin tehtävää hoitavalle työntekijälle maksetaan
vaativuusosana (vaativuusosainfo) 100 euroa / kuukausi tehtävän vaativuuden kasvaessa.
3) päättää, että kirkkoherranviraston toimistosihteerin viranhaltijan palkka pidetään nykyisellä tasolla nykyisen viranhaltijan ollessa virassa.
4) päättää, että määräaikaisen lapsityönohjaajan työsuhdetta jatketaan
31.12.2023 asti.
5) päättää, että yhteistoimintaneuvotteluiden yhteydessä esiin noussutta mahdollisuutta palkata määräaikainen vapaaehtoistyön koordinaattori ryhdytään
selvittämään.
6) toteaa yhteistoimintaneuvotteluiden päättyneen

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että kappalainen ja talouspäällikkö poistuvat kokouksesta omien virkojensa tehtävänkuvausten käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi, kun kohta 1) käsitellään ja päätetään kirjainkohtaisesti.
Jyrki Smolander oli poissa kokouksesta 113 § kohdan 1) f käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.13-18.13. Sanna Kemppi oli poissa kokouksesta 113 §
kohdan 1) r käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.22-18.23. 113 § kohdan 1) r
käsittelyn aikana kokouksen sihteerinä toimi puheenjohtaja Jani Laaksonen.
Kirkkoneuvosto päätti kohdat 1) a-s ja 2)-6) ehdotuksen mukaisesti.
jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN PÄÄTTÄMINEN
jatkuu…
Muutoksenhaku: Päätökseen ei saa hakea muutosta viranhaltija, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KL 6:72,2 §), eikä myöskään työsuhteessa oleva työntekijä. Virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista
koskevat erimielisyydet ratkaistaan ev.lut. kirkon pääsopimuksen 4 luvun mukaisesti. Muussa tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14
päivän kuluessa sen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN LÄHETYSJÄRJESTÖJEN
KESKEN VUONNA 2021
Valmistelija: Lähetyssihteeri Sirpa Honkanen
Lähetystyön vastuuryhmän kokous on pidetty 29.4.2021. Kokouksessa käsiteltiin
ehdotus määrärahojen jakamiseksi. Liitteenä 1 on vastuuryhmän hyväksymä ehdotus. Yli 1 000 €:n määrät on aiemmin maksettu kahdessa osassa, toinen
keväällä toinen syksyllä.
Lisätietojen antaja: Lähetyssihteeri Sirpa Honkanen, puh. 044 0560 171.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2021 talousarviomäärärahat jaetaan lähetysjärjestöjen kesken liitteen 1 mukaisesti ja
että yli 1 000 €:n avustukset maksetaan kahdessa osassa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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JUSSI UUTANIEMEN VIRKAVAPAA-ANOMUS
Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen
Jussi Uutaniemi on anonut virkavapaata Huittisten seurakunnan kanttorin
virasta isyysvapaata varten ajalle 2.8.-12.9.2021.
Viranhaltijalle voidaan anomuksesta myöntää virkavapaata KL 40 §. Myöntäminen ja virkavapaan pituus ovat työnantajan harkinnassa, kun kyse ei ole
opintovapaasta KL 41 §. Viranhaltijalla on oikeus saada virkavapaata perhevapaiden vuoksi siten kuin työsopimuslaissa säädetään KL 43 §.
Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto myöntää Jussi Uutaniemelle palkatonta virkavapaata Huittisten seurakunnan kanttorin virasta ajalle 2.8.-12.9.2021.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VUODEN 2022 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään
myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan
ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)
Finanssialan keskusliitto julkaisee säännöllisesti omilla tilastosivuillaan talousennusteiden koontitaulukkoa, johon on kerätty valtion ja tutkimuslaitosten sekä
pankkien talouden ennusteita kuluvalle vuodelle ja seuraavalla vuodelle. Tämänhetkiset ennusteet on koottu 12/2020-04/2021 julkaistuista ennusteista.
Ennusteiden yhteenvedon mukaan (keskiarvo ennusteista) vuonna 2022 BKT
kasvaa 2,6 % (vuonna 2021 2,7 %), inflaatio on 1,3 % ja työttömyysaste laskee
7,3 %:iin.
Talousarvion laadinnassa taloudellisena lähtökohtana on verotulojen kehitys.
Huittisten seurakunnan kirkollisveron tuloveroprosentti on ollut 1.1.2020 alkaen
1,6 % (2011-2019 tuloveroprosentti oli 1,5 %).
Huittisten seurakunnalle vuosittain tilitettyjen verotulojen kehitys:
tilitetty kirkollisvero
vuosi 2021 TA
vuosi 2020
vuosi 2019
vuosi 2018
vuosi 2017
vuosi 2016
vuosi 2015
vuosi 2014
vuosi 2013
vuosi 2012
vuosi 2011

1 813 900,00
1 891 368,11
1 698 728,89
1 687 555,24
1 783 098,10
1 753 245,73
1 815 272,55
1 794 513,38
1 790 521,84
1 722 810,00
1 733 959,20

muutos
ed. vuoteen
-4,10 %
11,34 %
0,66 %
-5,36 %
1,70 %
-3,42 %
1,16 %
0,22 %
3,93 %
-0,64 %
8,63 %

yhteisövero/
valtionrahoitus
193 750,00
194 940,00
194 662,01
202 264,44
203 330,16
233 079,39
190 215,16
180 161,21
168 161,22
161 899,36
219 771,76

yhteensä
2 007 650,00
2 086 308,11
1 893 390,90
1 889 819,68
1 986 428,26
1 986 325,12
2 005 487,71
1 974 674,59
1 958 683,06
1 884 709,36
1 953 730,96

muutos
ed. vuoteen
-3,77 %
10,19 %
0,19 %
-4,86 %
0,01 %
-0,96 %
1,56 %
0,82 %
3,92 %
-3,53 %
10,10 %

Huittisten seurakunnan kirkollisverojen kehitys verovuosittain vuodesta 2011 (kirkollisveroprosentti nousi 1,4 %:sta 1,5 %:in 1.1.2011):
jatkuu…
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VUODEN 2022 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
jatkuu…
kirkollisvero
verovuosi 2021 TA
verovuosi 2020 TA
verovuosi 2019
verovuosi 2018
verovuosi 2017
verovuosi 2016
verovuosi 2015
verovuosi 2014
verovuosi 2013
verovuosi 2012
verovuosi 2011

1 813 900,00
1 824 000,00
1 743 812,65
1 706 347,80
1 721 886,18
1 789 752,51
1 777 823,87
1 822 553,45
1 807 243,03
1 743 788,23
1 734 245,87

muutos ed.
vuoteen
-0,55 %
4,60 %
2,20 %
-0,90 %
-3,79 %
0,67 %
-2,45 %
0,85 %
3,64 %
0,55 %
8,88 %

Kirkkohallituksen Perlacon Oy:ltä tilaaman ennusteen mukaan Huittisten seurakunnan jäsenmäärän, kirkollisveroa maksavien ja verotulojen kehitys olisi
lähivuosina seuraavanlainen:
HUITTINEN
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Asukasluku
9 935
9 808
9 721
9 639
9 559
9 482
Jäsenmäärä srk
8 121
7 938
7 790
7 647
7 507
7 370
Kirkollisveroa maksavat
5 492
5 371
5 271
5 175
5 080
4 989
Kirkollisvero 1000 e
1 891,368 1 645,299 1 618,957 1 627,654 1 631,432 1 613,355
Jäsenmäärä/asl.
82 %
81 %
80 %
79 %
79 %
78 %
Veroa maksavat/asl
55 %
55 %
54 %
54 %
53 %
53 %

Tammi-huhtikuussa 2021 tilitetyt kirkollisverotulot olivat 7,7 % suuremmat kuin
edellisenä vuonna vastaavaan aikaan eli 49 857 euroa suuremmat kuin vuonna
2020. On kuitenkin huomioitava, että tammi-huhtikuussa 2020 tilitetyt kirkollisverotulot olivat vain 1 % suuremmat kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan ja
veronkorotuksen vaikutus nähtiin vasta loppuvuoteen mentäessä. Koko kirkon
osalta verotulot ovat nousseet alkuvuonna 2021 edellisen vuoden vastaavaan
aikaan 5 %.
Vuoden 2020 tilinpäätös oli 214 980,01 € ylijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvio on 227 365 € alijäämäinen. Suunnitelmavuosi 2022 on 183 347,45 €
alijäämäinen ja suunnitelmavuosi 2023 on 169 618,10 € alijäämäinen. Kuluvan
vuoden talousarvion toimintakate on 1 926 165 € ja vuosikate 102 205 €, joka jo
lähtötasoltaan alijäämäisenä ei riitä poistoihin. 31.12.2020 taseessa oli Edellisten
tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilillä 834 820,34 €. Vuoden 2020 ylijäämästä huolimatta alijäämäiset talousarvio 2021 sekä suunnitelmavuodet 2022-2023
vähentävät toteutuessaan tilin saldon 254 489,79 euroon (ennuste tasetilin saldosta 31.12.2024).
Talouden tasapainottaminen on ennusteet huomioiden yhä ajankohtaista ja vaatii
vaikeiden päätösten tekemistä sekä sitoutumista jo tehtyihin päätöksiin. Kiinteistöjen iästä johtuva tarve vuosi- ja peruskorjauksille kasvaa edelleen. Yleinen
jatkuu…
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VUODEN 2022 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
jatkuu…
kustannustaso nousee tasaisesti, vaikka inflaatiotaso onkin pysynyt alhaisena.
Kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjaustarpeen selvittämiseksi sekä laadittavan kiinteistöstrategian pohjaksi kiinteistöihin on lähdetty tekemään rakenteisiin meneviä
kuntotutkimuksia. Selvitykset on jo tehty Huittisten seurakuntakeskuksesta ja
Ylistenrannan leirikeskuksessa. Tarkoitus oli tehdä vastaavat tutkimukset vuonna
2021 Vampulan kirkossa, Vampulan pappilassa ja seurakuntatalolla. Hankintapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä on tehty valitus hallintooikeuteen, mikä osaltaan viivästyttää sekä tutkimusten tekemistä että kiinteistöstrategian valmistumista.
Toimintaa ja toimintatapoja on edelleen tarpeen kehittää siten, että saadaan aikaan pysyviä kustannussäästöjä. Seurakunnan perustehtävän määrittely on
tärkeää, jotta toimintamenoja voidaan vähentää pysyvästi. Erityisesti huomiota
on kiinnitettävä tukipalveluihin ja kiinteistörakenteeseen – miten nämä palvelevat
seurakunnan perustehtävää ja keskitytäänkö rakenteisiin vai toimintaan. Kiinteistöstrategian laatiminen on avainasemassa, koska siinä määritellään, mihin
kiinteistöihin panostetaan, mitkä kiinteistöt käytetään loppuun ja mistä kiinteistöistä voidaan luopua. Tuloja voidaan pyrkiä lisäämään kiinteistöjä myymällä tai
sijoitustoimintaa kehittämällä. Sijoitustoiminnan kehittäminen verovaroin rahoitetussa julkisyhteisössä tarkoittaa riskitason noston sijasta sijoitusratkaisujen
kustannusrakenteen tarkastelua samaan tapaan kuin vuonna 2020 tiettyjen rahastojen varat siirrettiin kustannuksiltaan kevyempiin rahastoihin.
Nykyinen työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 asti. Talousarvioraami vuodelle 2022 laaditaan siten, että varaudutaan 1.1.2022 olevan henkilöstöresurssin
palkkamenojen työehtosopimuksen mukaisiin korotuksiin sisältäen suorituslisäjärjestelmään varattavan summan vähintään 1,6 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien palkoista. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna
2022 palkantarkistuksiin on solmitun sopimuksen perusteella syytä varata noin
0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Kustannuksia vuoteen 2021 verrattuna
nostaa vuoden 2021 yleiskorotuksen toteutuminen kaikille 12 kuukaudelle
vuonna 2022 (ns. palkkaperintö). Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten kustannusvaikutukset eivät ole vielä tiedossa, joten
loppuvuoden 2022 osalta varaudutaan 1 %:n palkankorotuksiin.
Talouden ohjaamisen työkaluksi Huittisten seurakunnalle on laadittu vapaaehtoiset huomioiva henkilöstösuunnitelma, joka on tarkoitus käsitellä päättävissä
toimielimissä vuoden 2021 aikana. Henkilöstösuunnitteluun kuuluu oleellisena
osana harkinta, miten henkilöstökulujen vähentämiseksi hyödynnetään tilanteita,
joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Uusia palvelussuhteita ei tule perustaa
ilman erityistä harkintaa. Työnteon edellytyksistä on kuitenkin pidettävä huolta,
sillä työnantajalla tulee olla riittävä henkilöstö tehtävänsä hoitamista varten (KL
6:1,5). Toiminnan turvaamiseksi on pyrittävä löytämään kuluja karsivia ratkaisuja
ja kustannustehokkaita toimintatapoja. Seurakunnassa on lähdetty tekemään
työalauudistusta, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa työnteon rakenteita ja lisätä laaja-alaisempaa toimintaa.
jatkuu…
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VUODEN 2022 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
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Liitteenä 1 on tarkempia talousarvion laadintaohjeita.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeet.

Päätös: Matti Virtanen ehdotti, että kirkollisverosta päätettäisiin aikaisemmin sekä
kirkkoneuvosto että kirkkovaltuusto kesäkuun kokouksissaan. Ilona Kojo kannatti
Virtasen ehdotusta. Talouspäällikkö muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: ”Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeet sillä
muutoksella, että kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen kirkollisveroprosentista kesäkuun kokouksessaan ja että kirkkovaltuusto päättää kirkollisveroprosentista
kesäkuun kokouksessaan.” Päätettiin talouspäällikön muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
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HUITTISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN KORJAUSTARVE
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Huittisten seurakuntakeskuksen käyttövesiputket on korjattu virheellisesti n. 20 v.
sitten. Vesi virtaa putkistossa täydellä paineella eivätkä putket kestä painetta.
Putkistoa on korjattu paikallisesti useita kertoja vuosittain viime vuosien aikana ja
viimeisen kuukauden aikana niitä on korjattu useamman kerran pätkä kerrallaan.
Havainnot on kuvattu vuonna 2019 tehdyn rakenteisiin menevän kuntotutkimuksen loppuraporttiin seuraavasti:
”Järjestelmän kuvaus:
Käyttövesien runkoputkisto on pääosin kuparia. Putkiliitokset on tehty pääosin
juotos- tai puristusliitoksin. Putkisto on uusittu peruskorjauksen yhteydessä.
Havainnot:
Saatujen lähtötietojen mukaan lämminvesiputkistossa on ilmennyt paljon vuotoja
ja kierroksella tehtyjen havaintojen perusteella korjauksen alla olleita kohtia oli
paljon. Tehtyjen havaintojen mukaan lämpimän käyttöveden kiertojohdossa ei ole
ollenkaan tarvittavia linjasäätöventtiileitä, jotka on peruskorjauksen suunnitelmissa määritelty. Nähtäviltä osin linjasäätöventtiilien sijasta on asennettu pelkät
sulkuventtiilit. Linjasäätöventtiilien puuttumisen takia lämpimän käyttöveden
kiertojohdossa on todennäköisesti aivan liian suuri virtaama, joka on pehmentänyt kupariputken ja aiheuttanut runsaat vuodot.
Suositellaan käyttövesiverkoston uusimista pikaisesti. Kylmän käyttöveden putkisto kannattaa uusia samalla, sillä kokonaiskustannusvaikutus on hyvin pieni.
Keittiön PEX-putkisto voidaan todennäköisesti säilyttää.”
Putkiston uusimisen kustannus olisi n. 85 000 euroa (sis. alv. 24 %, mutta ei sisällä hallinnollisia kustannuksia). Seurakuntakeskukseen tehdyn rakenteisiin
menevän kuntotutkimuksen perusteella 10 vuoden PTS kustannukset ovat 1,3
miljoonaa euroa. Vuosittaisten korjaustoimenpiteiden asemasta seurakuntaa
suositeltiin aloittamaan peruskorjaushanke, jonka yhteydessä tehdään kaikki
PTS:n toimenpide-ehdotukset. Liitteenä 1 on Huittisten seurakuntakeskuksen
kuntotutkimusraportti liitteineen, liitteenä 2 on kiinteistön LVIS-kuntoarvioraportti
ja liitteenä 3 on LVIS-PTS ehdotus. Huittisten seurakuntakeskuksen tilat eivät nykyisellään vastaan toiminnan tarpeita ja arvioidut 1,3 miljoonaa eivät vielä pidä
sisällään tarvittavia muutostöitä, kun otetaan huomioon nykyisen toiminnan tarpeiden lisäksi myös 10-15 vuoden aikana toimintaympäristössä ennakoitavissa
olevat muutokset ja niiden vaikutukset seurakunnan toimintaan ja tarvittaviin toimintatiloihin, jolloin kustannukset nousevat lisää. Korjaushankkeen vaihtoehtoja
ovat seurakuntakeskuksen purkaminen ja uusien todennäköisesti pienempien toimitilojen rakentaminen tai sopivien vuokratilojen etsiminen. Tilanne on
haasteellinen, kun seurakunnan kiinteistöstrategiaa ollaan vasta lähdössä laatimaan. On kuitenkin tiedostettava, että jos nyt toteutetaan n. 85 000 euroa
jatkuu…
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HUITTISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN KORJAUSTARVE
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maksava käyttövesiputkiston uusiminen, niin on olemassa riski, että ei enää pystytä tekemään tarvittavia päätöksiä seurakuntakeskuksen tulevaisuuden suhteen
reilun vuoden kuluttua, kun kiinteistöstrategia olisi valmis.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että Huittisten seurakuntakeskuksen käyttövesiputkiston uusimista ei tällä hetkellä lähdetä
valmistelemaan vaan valtuuttaa talouspäällikön hankkimaan seurakuntakeskukseen vedenkierron katkaisevan seurantavahdin.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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SEURAKUNNAN TILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT 1.6.2021 ALKAEN
Valmistelija: Talouspäällikkö Sanna Kemppi
Huittisten seurakunnan tilavuokria on edellisen kerran tarkistettu KN
9/16.10.2018 170 § ja uudet hinnat ovat olleet voimassa 1.1.2019 alkaen. Hinnastoon on tehty kaksi lisäystä KN 3/26.03.2019 56 § ja tehdyt lisäykset on otettu
mukaan liitteenä olevaan hinnastoon. Tilojen vuokria ja maksuja esitetään tarkistettavaksi 1.6.2021 alkaen. Voimassa olevan hinnaston ja jo aiemmin saadun
käytännön kokemuksen perusteella on todettu tarve yhdenmukaistaa tilavuokrien
hinnoittelua ja luopua ruoka- ja kahvitilaisuuksien erillisestä hinnoittelusta, ruokatilaisuuksien verolliset tilavuokrat ovat olleet 12,40 euroa suuremmat kuin
kahvitilaisuuksien. Liitteenä 1 on ehdotus uusiksi tilavuokriksi 1.6.2021 alkaen.
Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Sanna Kemppi, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan tilojen
vuokrat ja maksut liitteen 1 mukaisesti ja päättää, että liitteen 1 mukaiset vuokrat
ja maksut tulevat voimaan 1.6.2021.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
119 §

PÖYTÄKIRJA
7/11.5.2021

SIVU
16/18

MUUT ASIAT
1) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti
Liitteenä 1 on Huittisten seurakunnan kuukausiraportti. Raportin on lähettänyt
Kirkkohallitus. Raportin luvut kuvaavat ajanjaksoa 01-03/2021 (jäsenmäärä maaliskuun lopussa). Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään
lähimmästä muusta seurakunnasta (viisi omassa hiippakunnassa ja viisi koko
maassa). Huittisten seurakunnan vertailuryhmän muodostavat Turun arkkihiippakunnan alueella Eura, Eurajoki, Masku, Pöytyä ja Somero sekä koko maan
osalta Alajärvi, Ii, Orivesi, Sotkamo ja Taipale.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

119 §

MUUT ASIAT
2) Asunto Oy Museonrinne ylimääräinen yhtiökokous
Asunto Oy Museonrinteen ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona
12.5.2021 klo 10.00 Lännen Kiinteistöympäristö Oy:n toimitiloissa Huittisissa.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto voi nimetä seurakunnalle edustajan Asunto Oy Museonrinteen ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja valtuuttaa
talouspäällikön allekirjoittamaan valtakirjan seurakunnan puolesta.

Päätös: Matti Virtanen ehdotti kirkkovaltuuston puheenjohtajaa Lasse Luotoa,
mutta tämä ei ollut käytettävissä kokouksen ajankohtana. Sinikka Ritakallio ehdotti Aarno Korpelaa, mutta tämä ei ollut käytettävissä kokouksen ajankohtana.
Matti Virtanen ehdotti Reima Puukkia ja Aarno Korpela kannatti Virtasen ehdotusta. Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti Reima Puukin seurakunnan
edustajaksi Asunto Oy Museonrinteen ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja valtuutti
talouspäällikön allekirjoittamaan valtakirjan seurakunnan puolesta.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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ILMOITUSASIAT
1. Talouspäällikön päätökset: 17-24/2021
2. Kirkkoherran päätökset: -/2021
3. KIPAssa tehdyt viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherran hyväksymät ajalta: 1.4.-30.4.2021
Talouspäällikön hyväksymät ajalta: 1.4.-30.4.2021
4. Turun arkkihiippakunnan hiippakuntapastori on tehnyt 24.3.2021 viranhaltijapäätöksen 19/2021 Jani Laaksosen virkavapaus Huittisten seurakunnan
kirkkoherran virasta ajalla 24.5.-6.6.2021 ja 21.6.-18.7.2021 (liite 1). Päätöksen
mukaan Jani Laaksoselle on myönnetty virkavapautta Huittisten seurakunnan
kirkkoherran virasta ajalle 24.5.–6.6. ja 21.6.–18.7.2021 isyysvapaata varten.
5. Turun arkkihiippakunnan hiippakuntapastori on tehnyt 24.3.2021 viranhaltijapäätöksen 20/2021 Viranhoitomääräys o.v.o. Jyrki Smolanderille Huittisten
seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle 24.5.-6.6. ja 21.6.-18.7.2021 (liite
1). Päätöksen mukaan pastori Jyrki Smolanderille annetaan kirkkolain 6 luvun 11
§:n 3 momentin nojalla viranhoitomääräys o.v.o. Huittisten seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle 24.5.–6.6. ja 21.6.–18.7.2021.
6. Kirkkohallituksen virastokollegio on tehnyt 22.4.2021 päätöksen § 263 Huittisten seurakunnan tilan myynti. Päätöksessä vahvistetaan kirkkovaltuuston päätös,
jolla Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 2.3.2021 20 §
päättänyt myydä noin 537 m²:n kokoisen Huittisten kaupungissa sijaitsevan
tilan Virpitie, kiinteistötunnus 102-454-1-2, P Mäki Yhtiöt Oy:lle 939,75 euron
kauppahinnasta. Kirkkohallituksen alistusasiassa antama päätös on oikaisuvaatimusohjeineen pidettävä seurakunnassa yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on
seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu ja vähintään oikaisuvaatimuksen tekemiselle varatun ajan. (Kirkkolaki 25 luku 3 §). Kirkkohallituksen virastokollegion päätös oikaisuvaatimusohjeineen on asetettu yleisesti nähtäville ajalla 5.5.-20.5.2021 ja kuulutus päätöksestä on asetettu 4.5.2021 Huittisten
seurakunnan ilmoitustaululle.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Päätös: Ilmoitettiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 12.5.2021
– 26.5.2021 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

122 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Liite 1.

123 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. Kirkkoherra luki Herran siunauksen.

_________________________
Jani Laaksonen
puheenjohtaja
sihteeri 113 § kohta 1) r

_________________________
Sanna Kemppi
sihteeri 108 § – 113 § 1) q ja
113 § 1) s – 123 §

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 11.5.2021

_________________________
Reima Puukki

_________________________
Sinikka Ritakallio

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
12.5.2021 – 26.5.2021 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko. aikana viraston
ilmoitustaululla.

Huittinen 27.5.2021

__________________________
Jyrki Smolander, vs. kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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