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Torstaina 15.11.2012 klo 16.45-17.46.
Seurakuntakoti

Jäsenet
(läsnä = x)

Muut

x
x
x
x
x
x

Raija Häkkinen
Reijo Koskinen
Pentti Marttinen
Sointu Ojonen
Marja Korhonen
Anneli Torppa

x

Jorma Staudinger
Marjatta Taipale
Panu Partanen
Pirjo Korhonen

x
x

vara.pj

kv pj
kv vpj., ilmoittanut esteestä.
kirkkoherra/puheenjohtaja
talouspäällikkö/sihteeri

133 § Kokouksen avaus
Rukous. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
134 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
135 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Häkkinen ja Reijo
Koskinen.
Käsiteltävät asiat

133-140 §

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
puheenjohtaja

Pirjo Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa

15.11.2012

__________________________

Toivakassa

15.11.2012

__________________________

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 16.11.–16.12.2012 sen aukioloaikoina.
Allekirjoitus ja virka-asema
Panu Partanen, kirkkoherra

__________/________
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136 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys:
Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

137 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAT KESKI-SUOMEN SEURAKUNTIEN
KEHITYSVAMMAISTYÖN YHTEISJOHTOKUNTAAN VUOSIKSI 2013-14
Äänekosken kirkkoherralta Jukka Kupariselta on tullut esitys, että Toivakan
seurakunta valitsisi vuorollaan edustajat (jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen)
Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan vuosiksi 201314.
Valinnan tekee yhteistoimintasopimuksen mukaan kirkkovaltuusto.
Edustajien nimet ja yhteystiedot on toimitettava Keski-Suomen kehitysvammaistyön
pastorille Maarit Nuopposelle 15.2.2013 mennessä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi, että se nimeää Toivakan
seurakunnasta edustajat, jäsenen ja varajäsenen, Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2013-14.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

138 § LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2012
Kneuv 10/2012 (18.10.2012)
119 § TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHOITO
Talouspäällikön viran vaatimustaso on jatkuvasti noussut ja tehtävän laajuus on
kasvanut. Tämä trendi on yleiskirkollinen. Hallintokulut ovat samoin nousseet
merkittävästi (kävi ilmi mm. piispantarkastuksessa) – tämä kehitys on näkynyt
suoraan talouspäällikön työmäärässä. Kun tähän yhtälöön lisätään pienen
seurakunnan arki, jossa yksi ihminen vastaa kaikesta talouteen liittyvästä,
kiinteistötyöntekijöiden esimiestehtävästä sekä kirkkoherranviraston hoidosta, on
yhtälö käytännössä mahdoton. Tähän pisteeseen on myös Toivakan seurakunnassa
tultu.
Kirkon keskittämishankkeet kuten Kirjuri ja Kipa ovat entisestään lisänneet
työmäärää. Ulkopuolisten, ja jopa kirkkoherran, on vaikea hahmottaa miten
työllistäviä nämä hankkeet ovat. Työmäärä on joka tapauksessa suuri. Monessa
seurakunnassa on yksi tai useampi henkilö hoitamassa pelkästään näitä asioita.
Toivakassa vain yksi henkilö. Koulutukset, sähköpostit, lomakkeiden täyttäminen,
erinäiset pyynnöt ja esivalmistelut täyttävät talouspäällikön työpäivää.

__________/________
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On todennäköistä, että seurakunnan aiemmat johtavat viranhaltijat ja
luottamushenkilöt eivät ole osanneet resursoida tarpeeksi Kirjurin ja Kipan tuomiin
haasteisiin. Se ei ole ihme, sillä edelleenkin näiden hankkeiden työllistävä vaikutus
on avoin. Silmiinpistävää on, että hankkeet on suunniteltu keskisuurille tai suurille
seurakunnille – heillä on voimavaroja hoitaa näitä hankkeita. Selvää on myös se, että
tämänkaltaiset seurakunnat saavat hankkeista suurimman hyödyn.
Toivakan seurakunnan talouspäällikön työpäivät ovat venyneet 9-11 tuntisiksi. Usein
töitä on tehty enemmän kuin neljänä päivänä viikossa. Osa-aikainen työaika ei ole
ollut mitenkään riittävä.
Kylmä tosiasia on, ettei talouspäällikön työn mitoitus ole tällä hetkellä kohdallaan.
Töitä on paljon enemmän kuin sille on mitoitettu työaikaa.
Toivakan seurakunnalle jää seuraavia vaihtoehtoja: työntekijä uupuu, rikotaan
työaikalakeja tai asiat tulevat huonosti hoidetuiksi. Todellisuudessa yksikään näistä
vaihtoehdoista ei voi tulla kyseeseen.
Toivakan kirkkoneuvoston tulee miettiä, miten taloushallintoa hoidetaan niin, että työt
tulevat hoidetuksi ja viranhaltija jaksaa työssään. Vaihtoehtoina on viran
kokoaikaistaminen tai ylitöiden ottaminen käyttöön. Lisäksi tarvitaan säännöllistä
viraston kiireapulaisen työpanosta.
Toimenpiteiden on syytä astua voimaan välittömästi, ei vasta ensi budjettikaudella.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen siitä,
miten talouspäällikön virkaa ja taloushallintoa hoidetaan jatkossa Toivakan
seurakunnassa.
PÄÄTÖS: Talouspäällikön virkaa hoidetaan edelleen 80 %:sti. Lisäksi käytetään
kiireapulaista Sointu Ijästä talouspäällikön apuna 1 pv/viikossa välittömästi
vuoden loppuun. Koska tästä koituu lisäkuluja, asia on vietävä
kirkkovaltuustoon lisätalousarviota varten.
--Talouspäällikkö on laatinut edellisen päätöksen pohjalta lisätalousarvion vuodelle
2012. Se on ohessa liitteenä (LIITE I).
Päätöksen lisätalousarvion hyväksymisestä tekee kirkkovaltuusto.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, talouspäällikön laatima Toivakan
seurakunnan lisätalousarvio vuodelle 2012 hyväksytään.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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139 § TILINKÄYTTÖOIKEUDET
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto antoi kirkkoherra Panu Partaselle ja talouspäällikkö Pirjo
Korhoselle laajat tilinkäyttöoikeudet Danske Bankin talletustiliin
FI 6580002695817774.

140 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 17.46.

__________/________

TOIVAKAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

11/2012
5

LIITE I

LISÄTALOUSARVIO 2012
1 (2)

100

106

107

109

201

204

Hallintoelimet
4670 Elintarvikkeet
4961 Kn muut menot

1000,00
700,00

1700,00

Talous- ja henkilöstöhallinto
4010 Vakituisten viranhalt. kk-palkat
4100 Sosiaalivakuutusmaksut
4120 Eläkevakuutusmaksut
4370 Matkat ja majoittumiskorvaukset
4400 Asiantuntijapalvelukset

3850,00
150,00
1075,00
1050,00
4600,00

10725,00

Kirkonkirjojenpito
4010 Vakituisten viranhalt. kk-palkat
4070 Tunti- ja urakkapalkat
4100 Sosiaalivakuutusmaksut
4120 Eläkevakuutusmaksut

1100,00
1800,00
115,00
810,00

3825,00

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto
4010 Vakituisten viranhalt. kk-palkat
4100 Sosiaalivakuutusmaksut
4120 Eläkevakuutusmaksut
4400 Asiantuntijapalvelukset

2225,00
85,00
620,00
4660,00

7590,00

Jumalanpalveluselämä
4370 Matkat ja majoittumiskorvaukset
4390 Koulutuspalvelut

400,00
300,00

700,00

Muut kirkolliset toimitukset
4010 Vakituisten viranhalt. kk-palkat
4092Toimituspalkkiot
4100 Sosiaalivakuutusmaksut
4120 Eläkevakuutusmaksut

750,00
900,00
65,00
460,00

2175,00

__________/________
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LIITE I
LISÄTALOUSARVIO 2012
2 (2)

590

610

Muu kiinteistötoimi
6740 Satunnaiset menot (Tapiola)

2000,00

2000,00

Rahoitustoimi
5410 Harkinnanvarainen toiminta-avustus

35000,00

35000,00

Tulot yhteensä
Menot yhteensä

35000,28715,-

Vuoden 2012 talouteen vaikuttavia tekijöitä:
Metsänmyyntitulot jäävät noin 30000€ pienemmäksi kuin varsinaisessa talousarviossa arvioitu.
Verotuloja kertyy noin 25000 € enemmän kuin varsinaisessa talousarviossa arvioitu.
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Toivakan seurakunta/kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 15.11.2012
Pöytäkirjan §§ 133-140
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 133-140 §§

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja –aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Toivakan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Toivakantie 46
Postiosoite: Kirkkoherranvirasto, Toivakantie 46, 41660 TOIVAKKA
Sähköposti: toivakan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut
tiedon
päätöksestä.
Tiedoksiannon
katsotaan
tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

__________/________

