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34-45 §§
34 § Kokouksen avaus, alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
35 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
36 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Lamberg ja Sointu Ojonen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
kirkkoherra

Pirjo Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa 7.6.2018

Toivakassa 7.6.2018

__________________________
Irja Lamberg
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Sointu Ojonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 8.6.2018 – 8.7.2018 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

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

38 § METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2028
Valmistelu: Pirjo Korhonen
Tarjouspyyntö metsäsuunnitelman laatimisesta Toivakan seurakunnan omistamille
tiloille Vanhasilta (850-405-5-431) ja Metsä-Mäkelä (850-406-2-19) on pyydetty
seuraavilta: Päijänteen MHY, Otso Metsäpalvelut (ent. Metsäkeskus), Metsäpalvelu
Kärkkäinen Vaajakoski ja Metsäpalvelu Heikki Lehmonen Hankasalmi (LIITE 1).
Tarjoukset jätettävä 30.5.2018 klo 12 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, Päijänteen Metsänhoitoyhdistykseltä,
hinta 16,00 € + alv/ha. Kokonaishinta 3 132,80 € + alv 751,87 € (Lliite 2)
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen tarjouksen, hinta 16,00
€/ha. Kokonaishinta 3 884,67 € (sis. alv 24 %)
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

39 § TALOUSTOIMISTOYHTEISTYÖ MUURAMEN SEURAKUNNAN KANSSA
Valmistelijat: Panu Partanen ja Pirjo Korhonen
Kirkkoneuvostolle on annettu tiedoksi kokouksessa 4.12.2017 (8/2017 § 97)
suunnitteilla oleva talousyhteistyö Muuramen seurakunnan kanssa. Tässä
yhteydessä kirkkoneuvosto on ollut myötämielinen asian jatkoneuvottelujen suhteen.
Muuramen ja Toivakan johtavat viranhaltijat ovat jatkaneet neuvotteluja asiasta ja
yhteistyössä on tehty alla oleva sopimus, jonka voimaantulo vaatii molempien
seurakuntien kirkkovaltuustojen hyväksynnän. Alustavaan tehtäväluetteloon ei ole
tullut muutoksi (LIITE 3). Sopimustekstiä on muutettu niin, että tehtävien hoidon
laskutuksesta on luovuttu. Sen sijaan Muuramen talouspäällikkö palkataan Toivakan
seurakunnan osa-aikaiseksi talouspäälliköksi, jolloin hän toimii sekä Muuramen että
Toivakan seurakunnissa osa-aikaisena. Kustannusten jakoperusteet säilyvät
ennallaan seurakuntien jäsenmäärien suhteessa (LIITE 4). Vuoden 2018
palkkatiedoilla laskettuna Toivakan seurakunnan maksama kuukausikorvaus on
1 740,50 € (palkka xx + sivukulut 28,13 %), jota vastaavan palkan sivukuluineen
Toivakan seurakunta maksaa Muuramen seurakunnan talouspäällikölle.
Minimikorvaus 1 600,00 €/kk.
Alla oleva sopimus koskee ainoastaan taloustoimistoyhteistyötä.
Mahdollisesta yhteistyöstä Muuramen seurakunnan kanssa kirkkoherranviraston
toimistosihteerin tehtävien hoidosta tehdään eri sopimus.
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SOPIMUS YHTEISESTÄ TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNOSTA
Tällä sopimuksella Muuramen seurakunta vastaa Toivakan seurakunnan talous- ja
henkilöstöhallinnosta.
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TEHTÄVÄT
Tehtävänä on hoitaa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä yhteistyössä kirkon
palvelukeskuksen ja seurakuntien henkilöstön kanssa. Tehtävien jaosta ja vastuista
on sovittu erillisellä taulukolla, joka on tämän sopimuksen liitteenä.
KUSTANNUSTENJAKO
Tämän sopimuksen mukaisten palveluiden tuottamisesta syntyvistä kustannuksista
vastaavat mukana olevat sopimusosapuolina olevat seurakunnat.
Palkkakustannuksissa sivukuluineen otetaan huomioon Muuramen seurakunnan
taloushallinnon työntekijöiden kulut (talouspäällikkö ja toimistosihteeri), jotka jaetaan
seurakuntien kesken niiden seurakunnan edellisen vuoden lopun jäsenmäärien
suhteessa (esim. 31.12.2017 Muuramen jäsenmäärä 7754 ja Toivakan jäsenmäärä
1728, yhteensä 9482, josta Muuramen osuus 82% ja Toivakan osuus 18%).
Kuitenkin minimi korvaus on 1600 euroa/kk.
Laskelma palkkakustannusten jaosta ja sen vaikutuksesta Toivakan ja Muuramen
osuudesta talouspäällikön palkkakuluista vuodelle 2018 on tämän sopimuksen
liitteenä. Palkkalaskelma ja kustannustenjako hyväksytään keväällä vuosittain
molempien seurakuntien kirkkoneuvostoissa,
kun jäsenmäärä tiedot ovat käytettävissä. Mahdollinen muutos astuu voimaan
kirkkoneuvostojen päätöksestä seuraavassa Kipan aikataulujen mukaisessa
palkanmaksussa.
Toivakan seurakunta palkkaa virastoon henkilön, joka vastaa asiakaspalvelusta,
hautakirjanpidosta ja liitteessä mainituista tehtävistä. Hän voi lomittaa Muuramen
vastaavaa työntekijää ja päinvastoin. Viraston aukioloajat on yhteisesti suunniteltava
siten, että lomittaminen on mahdollista.
Talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvistä Muuramen henkilökunnan matkakuluista
Toivakkaan ja Toivakan seurakunnan asioiden hoitamisesta aiheutuvista
matkakustannuksista (päivärahat mukaan lukien) maksaa Toivakan seurakunta
toteutuneen perusteella.
Kaikista muista talouspäällikön virkasuhteeseen kuuluvista kustannuksista, kuten
työterveyshuolto, henkilökunnan virkistystoiminta, työhuone- ja laitekustannukset,
koulutus, puhelinmaksut, vastaa Muuramen seurakunta.
TALOUSHALLINNON KULUT
Taloustoimiston yhteistyön kustannukset huomioidaan talouspäällikön
palkkauksessa, jonka %-osuus tarkistetaan vuosittain kustannusjaossa esitetyllä
tavalla. Muuramen seurakunnan talouspäällikkö toimii myös Toivakan seurakunnan
osa-aikaisesti palkattuna virkaatekevänä talouspäällikkönä, jonka virkapaikka on
Muuramessa.
SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN
Tämä sopimus tulee voimaan 1.9.2018 ja se on voimassa toistaiseksi. Osapuolet
ovat sopineet, että sopimus on irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.
Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Tämä sopimus on hyväksytty Muuramen kirkkovaltuustossa 28.5.2018

Tämä sopimus on hyväksytty Toivakan kirkkovaltuustossa xx.xx.xxxx
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Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle taloustoimistoyhteistyösopimuksen ja sen
kustannusjakoperusteiden hyväksymistä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

40 § SEURAKUNNAN TILIN- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖOIKEUDET
Kirkkoherran esitys:
Myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet osa-aikaiselle talouspäällikkö Heikki Kankaalle
1.9.2018 alkaen sekä täydet oikeudet seurakunnan toiminnanohjausjärjestelmiin
(mm. Kipa, Status, Katrina) ja muihin työssä tarvittavien järjestelmien hallintaan.
[Päätös on ehdollinen, kunnes kirkkovaltuusto on päättänyt talousyhteistyöstä
Muuramen seurakunnan kanssa.]
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

[41-42 § Nähtävissä alkuperäisessä pöytäkirjassa kirkkoherranvirastolla]

43 § MUUT ASIAT
1. Keskusteltiin työntekijöiden tehtävänkuvien päivityksestä, kanttorin viran
avaamisesta ja toimistosihteerin tehtävien hoitamisesta (sopimus Muuramen
kanssa), nämä asiat menevät lopullisesti ratkaistavaksi syyspuolelle.
2. Merkittiin tiedoksi talouspäällikkö Pirjo Korhosen irtisanoutuminen 1.9.2018 alkaen
eläköitymisen vuoksi (LIITE 9).

44 § TIEDOKSI
1. Valtuustoaloite (LIITE 7), otetaan kirkkoneuvoston valmisteluun syyspuolen
kokouksissa.
2. As Oy Sadansavun huoneistoon ei saatu ostotarjouksia 31.5.2018 mennessä.
Huoneisto oli toisen kerran myynnissä ja se ilmoitettiin oikotie.fi –palvelussa (LIITE
8).
3. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 3-6/2018
4. Kirkkoherran päätökset 2-3/2018
45 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37. Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus.
Loppuvirsi 548 ja siunaus.

__________/________

