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KOKOUSTIEDOT
Aika

Paikka
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

22.11.2018 klo 17.00 kokous (kahvit 16.30 alkaen), päättyi 20:06
Seurakuntakeskus Aatoksen kokoushuone
Itkonen Juha, vt.kirkkoherra, pj.
Honkanen Kari, varapuheenjohtaja
Havanka Pentti
poistui klo17:40
Juurakko Heikki
Koivunen Hannu
Koivunen Maija-Liisa
poistui klo 18:17
Marttila Virve
poissa
Nieminen Usko
Salunen Jussi
Sarvana Eeva-Stiina
poissa
Viljanmaa Anita

Varajäsen

Muut osallistujat

ALLEKIRJOITUKSET

Ikkala Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pirttijärvi Pekka, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Anneli Hell, vs talouspäällikkö, sihteeri

Puheenjohtaja

Sihteeri

Juha Itkonen

Anneli Hell

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

22.11.2018 Ruovedellä

Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

Todistaa

Kari Honkanen
23.11.-7.12.2018 taloustoimistossa
Anneli Hell, vs.talouspäällikkö

Anita Viljanmaa
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KN § 138

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17.00.
Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

KN § 139

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 9 jäsentä. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4 §). Kokouskutsu on lähetetty 16.11.2018.
Puheenjohtaja ehdottaa
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

KN § 140

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja ehdottaa
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä, lisäyksellä:
Pöydälle on jaettu § 154 Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivitys.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 141

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjan tarkastajaa tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Sarvana Eeva-Stiina ja
Viljanmaa Anita.
Pöytäkirja on nähtävänä 23.11 – 7.12.2018 seurakunnan taloustoimistossa.
Ilmoitus nähtävillä pitämisestä 23.11. – 7.12.2018 Ruoveden seurakunnan ilmoitustaululla.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Honkanen ja Anita Viljanmaa.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 142

HAUTAPAIKKAN LUOVUTUS
Hautaoikeus Kirkkolaki III osa 17 luku
2 § (30.12.2003/1274)

Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa
(457/2003). Kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4
§:ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä.
Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle.
Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika
lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Voimassaoloaika päättyy kuitenkin aikaisintaan sen kalenterivuoden lopussa, jona viimeisestä hautauksesta on
kulunut 15 vuotta, ei kuitenkaan ennen kuin hautaa voidaan uudelleen käyttää. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu
haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus on voimassa vain niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. Hautaoikeus lakkaa
ilman irtisanomista.
Hautaoikeuden lakkaamisesta siinä tapauksessa, että haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, säädetään 5 §:n 3 momentissa.
Ruoveden seurakunnassa ei ole noudatettu hautaustoimilain suositusta, ettei hautaa luovuteta kuin kuolemantapauksen yhteydessä. Toistuvasti kirkkoneuvoston esityslistalla on ollut
pyyntöjä hautapaikkan luovuttamisesta ennen kuolemantapausta.
Erityisjärjestelyt työllistävät turhaan henkilöstöä ja tästä syystä on tarkoituksenmukaista
noudattaa kirkkolain suositusta luovuttaa hautapaikka ainoastaan kuolemantapauksen yhteydessä.

Vt. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että hautapaikka luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä.
Päätös:

Esityksen mukainen.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 143
Liite 1

VÄLITYSLIIKKEEN TOIMEKSIANTOSOPIMUS

Ruoveden seurakunta ja Pohjois-Hämeen OP-kiinteistökeskus on tehnyt toimeksiantosopimuksen 5.10.2012. Sopimuksessa on sovittu määtäalojen/tilojen myyntivälityksestä yksinoikeudella. Sopimus on voimassa vuoden alusta aina vuoden kerrallaan ellei sitä irtisanota
marraskuunloppuun menessä.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.10.2017 § 167 päättänyt, että sopimus Pohjois-Hämeen OP-kiinteistökeskuksen kanssa irtisanotaan. Pöytäkirjanote Op-kiinteistökeskukselle
irtisanomisesta on toimitettu 14.11.2017.
Kiinteistövälittäjän kanssa käydyn keskustelun perusteella voidaan todeta, että hinnoittelua
pitää tarkastaa. Loma-asuntotonttien hinnat ovat valtakunnallisesti laskeneet, kysyntä näyttää hiipuneen 5-10 viime vuosien aikana, syynä kenties muutokset vapaa-ajanviettotottumuksissa. Sopimuksessa välityspalkkio on 2,9% sis.alv:n. ja minimipalkkio on 2500 €.
Hintojen tarkastamisen jälkeen voitaisiin tarkastella välitysliikkeiden kilpailutusta vuoden
kuluttua ellei myyntiä ole tapahtunut. Nettipalveluiden kautta kiinnostuneet asiakkaat
yleensä löytyvät oli välitysliike mikä tahansa. Paikallisessa välittäjässä on etuna paikkakunnan tuntemus. Mikäli asiakas haluaa yksityisesittelyn, se onnistuu joustavasti, sillä välittäjät
asuvat alle 30 minuutin etäisyydellä Ruovedeltä.
Liitteenä Pohjois-Hämeen OP-kiinteistökeskuksen ehdottamat myyntihinnat.
Rantatonttien hinnoittelu perustuu moniin seikkoihin markkinatilanteen lisäksi.
-

-

vesistön koko (iso reittivesistö – pieni metsäjärvi)
saari-/mannertontti
rannan ilmansuunta (vrt. lounas/länsi/luode – pohjoinen/koillinen/itä)
maisema (avoin vesialue – kapea vesistönosa – saaret, hakkuualue)
tontin koko (kun pinta-ala ylittää noin 5.000-7.000 m² ei se vaikuta merkittävästi hintaa
nostavasti, ellei lisämaalla ole erityistä lisäarvoa; esim. lisärakennusoikeus, muodostaa
kokonaisen niemen/saaren, metsätaloudellinen arvo, maisema-arvo, suoja-alue naapuriin
jne. Toisaalta kiinteistövero kasvaa tontin koon kasvaessa.)
tontin sijainti kaavassa, naapureihin nähden (korttelin reunatontti – keskimmäinen tontti)
tontin sijainti, onko naapuri liian lähellä
rantaviivan pituus ja muoto (vähintään 50-60 metriä; kun 100 metriä ylittyy, ei enää
merkittävää vaikutusta hintaan, ellei erityisiä arvoja maiseman tms. suhteen)
rannan laatu (kovapohjainen hiekka-/kallioranta – pehmeäpohjainen "mutapohja")
rannan syvyys (veneily, lasten ranta, vesikasvillisuus)
veden laatu (kirkas vesi – tumma vesi)
vesiliikenne, tieliikenne (laivareitit, lähellä oleva valtatie)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

RUOVEDEN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA 11/2018
KIRKKONEUVOSTO
7 (23)
_____________________________________________________________________________________
-

-

-

puusto (rantavyöhykkeellä hakkuumahdollisuudet ovat rajalliset, mutta hyvä puusto takaa mm. omavaraisuuden polttopuussa tai jopa rakennuspuutavarana, isot puut tuovat
lisäarvoa "maisema-arvona", vrt. iso männikkö – tiheä nuori kuusikko.)
tieyhteys ja etäisyys palveluista (kohtuullinen matka palveluihin on noin 10-20 kilometriä, mikäli tie on hyvä)
sähkö- ja vesijohtoliittymä (sähkö nykyisin lähes pakollinen, vesijohto iso "plussa", viemäriliittymän mahdollisuus nostaa arvoa, kun rakennetaan hyvin varusteltua vapaa-ajan
asuntoa/asuinrakennusta). Nykyisin kysytään jopa laajakaistaa!
tontin pinnanmuodostus (jyrkkä rinne, loiva rinne, tasainen, alava kostea maa)
tontin rakentamiskelpoisuus (löytyykö useita mahdollisia rakennusten sijoituspaikkoja,
vai ainoastaan yksi kelvollinen paikka)
rakennusoikeus (suurimmalle osalle ostajakuntaa noin 100-150 k-m² kokonaisrakennusoikeus on riittävä)
itsenäinen tila / määräala (lohkomiskulut)

Vt. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että jatketaan sopimusta Pohjois-Hämeen OP-kiinteistökeskuksen
kanssa esitetyiliitteen mukaisin hinnoin.
Käsittely
Anita Viljanmaa esitti, ettei sopimusta jatketa Pohjois-Hämeen OP-kiinteistökeskuksen
kanssa. Esitystä kannatti Hannu Koivunen. Anita Viljanmaan esitys voitti äänin 7-1.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että sopimusta ei jatketa Pohjois-Hämeen OP-kiinteistökeskuksen
kanssa.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 144
Liite 2

HAUTAINHOITORAHASTON HOITOHINNASTO
Hinnastoehdotuksesta on poistettu viiden vuoden haudan hoidot ja yhdenmukaistettu hinnastoa ja korotettu hintaa viidellä eurolla.
Vt. kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston hinnastoehdotuksen ja esittää sen edelleen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi hautainhoitorahaston hinnastoehdotuksen ja esittää sen edelleen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 145

SITOVUUSTASO
Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta eri hallintoelimiin nähden. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muuhun kuin
kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin
on osoitettu. Seurakunnan taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään kirkkovaltuustoon nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee sitovuustaso päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2 §)
Kirkkoneuvosto hyväksyy työalakatteet tehtäväalueittain.
Kirkkovaltuusto hyväksyy hallinnon, seurakuntatoimen, hautaustoimen ja kiinteistötoimen
toimintakatteet pääluokkatasolla.
Sisäiset erät eivät ole sitovia.
Investointien osalta sitovuustaso on kokonaiskustannusarvio, myös niissä hankkeissa, jotka
jakaantuvat usealle vuodelle.

Vt. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 talousarvion sitovuustasoksi
seuraavaa:
Kirkkoneuvosto hyväksyy työalakatteet tehtäväalueittain.
Kirkkovaltuusto hyväksyy hallinnon, seurakuntatoimen, hautaustoimen ja kiinteistötoimen
toimintakatteet pääluokkatasolla.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 talousarvion sitovuustasoksi
seuraavaa:
Kirkkoneuvosto hyväksyy työalakatteet tehtäväalueittain.
Kirkkovaltuusto hyväksyy hallinnon, seurakuntatoimen, hautaustoimen ja kiinteistötoimen
toimintakatteet pääluokkatasolla.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 146
Liite 3

TALOUSARVIO 2019 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2021
Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on
kalenterivuosi. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Toiminta- ja
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toimintaja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Edellisten tilikausien ylijäämä on 1.1.2018 alkaessa 47.714,78 euroa, esitetyn alijäämän jälkeen seurakunnan tase on alijäämäinen, joka edellyttää talouden tasapainottamissuunnitelmaa. (Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 §:n mukainen velvollisuus tasapainottaa
talous)
Vuosikate – 29.080 euroa, negatiivinen vuosikate ei riitä lainanlyhennyksiin eikä poistoihin,
vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen -108.412 euroa.
Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisia käyttöomaisuuden myyntivoittoja, koska niiden
varaan ei voida pitkällätähtäimellä nojata eikä kaupat ole varmoja.
Toimintamenoja on vähennetty edelliseen talousarvioon verrattuna yli 200.000 euroa ja vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna 428.000 euroa. Seurakunnan on pyrittävä tekemään rakenteellisia pitkävaikutteisia muutoksia. Menoja on edelleen liikaa 130.000 euroa.

Vt.kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää seurakunnan talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman vuosille
2020 - 2021 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esittää seurakunnan talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman vuosille 2020 - 2021 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 147
Liite 3

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO 2019
Hautainhoitorahaston varoilla hoidetaan hautoja omaisten maksamien hoitosopimusten mukaan. Hautainhoitorahaston tarkoitus ei ole tuottaa voittoa vaan kattaa kaikki yksittäisten
hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset.
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019 osoittaa ylijäämää 1754 euroa.
Vt.kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvion ja
toimintasuunnitelman kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvion ja
toimintasuunnitelman kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 148
Liite 4

METSÄTILAN MYYNTI
Taseen alijäämän kattamisen yksi mahdollisuus on realisoida omaisuutta.
Pelkän tonttimyynnin varaan ei voida laskea. Metsästä puunmyynti on mahdollista,
mutta ei järkevää, koska korjuukypsää metsää ei tällä hetkellä ole.
Mahdollinen myytävä metsätila on Metsäkiimala 702-428-15-23 65,4 ha.
Tila sijaitsee Väärinmajan kylässä. Tilan karkea hinta-arvio on 200.000 – 250.000 euroa.
Mikäli nähdään mahdolliseksi tilan myynti, tulee tehdä tarkempi tila-arvio, jonka
kustannukset ovat 1488 euroa ja Metsänhoitoyhdistyksen kiinteistövälittäjän palkkio kaupan
yhteydessä on 3 % + alv, toteutuneesta kauppahinnasta. Kauppa käydään huutokauppana ja
myydään korkeimman tarjouksen tehneelle, mikäli seurakunta hyväksyy kauppasumman.

Vt. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Metsäkiimalan tilasta 702-428-15-23 65,4 ha tehdään tila-arvio
ja annetaan tila Metsänhoitoyhdistyksen kiinteistövälittäjälle myytäväksi.
Koivunen esitti, että tilasta tehdään tila-arvio, mutta sitä ei vielä anneta myytäväksi. Honkanen kannatti esitystä.
Käsittely:
Jussi Salunen esitti, että jätetään asia pöydälle, Anita Viljanmaa kannatti esitystä.

Päätös:

Kirkkoneuvostö päätti äänin 4-3, että asia jätetään pöydälle. Vt. kirkkoherran ehdotuksen
puolesta äänestivät Itkonen, Honkanen ja Koivunen. Salusen ehdotuksen puolesta äänestivät
Salunen, Viljanmaa, Juurakko ja Nieminen.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KN § 149
Liite 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019

Liite 5. Koulutussuunnitelma (jaetaan kokouksessa)
Vt. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt koulutukset vuodelle 2019.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.
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KN § 150
Liite 6

KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2019
Liite 6. Kolehtisuunnitelma 2019

Vt. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman liitteen 6 mukaisesti.
Päätös:

Esityksen mukainen.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.
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KN § 151
Liite 7

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA 1.1.-14.4.2019
Liite 7. Jumalanpalvelussuunnitelma 1.1.-14.4.2019

Vt. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman mainitulle ajalle liitteen 7 mukaisesti.
Päätös:

Esityksen mukainen

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.
.
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KN § 152

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
Kn § 78 20.4.2017
Kn § 100 11.09.2014
Nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden täyttäminen
Jokke Turunen on toiminut seurakunnalla nuorisotyönohjaajana ajalla 7.10 – 31.12.2013 ja
23.6 - 6.7.2014.
Jokke Turunen on palkattu vt.kirkkoherran virkapäätöksellä ajalle 11.8 – 30.9.2014. Seurakunnan nuorisotyön toimintaa tulee vakauttaa ja on hyvä saada tuttu henkilö työskentelemään nuorten kanssa.
Nuorisotyön tulee varmistaa tammikuussa 2015 toiminnan käynnistäminen, on otettava huomioon virkavapaudelta palaavan viranhaltijan mahdolliset vuosilomapäivät.
Jokke Turunen on esittänyt rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom mukaisen rikosrekisteriotteen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyönohjaajan viran sijaiseksi Jokke Turusen
ajalle 1.10.2014 – 31.1.2015. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti.
--Kn § 9 28.1.2016
Nuorisotyönohjaajan viran hoitaminen
Jaana Remes on irtisanoutunut Ruoveden seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta. Virkaa
hoitaa sijaisena Jokke Turunen 30.4.2016 asti.
Viran auki julistaminen tapahtuu julkisen hakumenettelyn kautta. Virkasuhteen ottamisesta
päättävä viranomainen voi kuitenkin perustellusta syystä päättää viran täyttämättä jättämisestä. (KL 6 § 10).
Ruoveden seurakunnan nuorisotyössä on viime vuosina ollut paljon vaihtuvuutta. Pitkäaikaisen viranhaltijan siirryttyä muihin tehtäviin keväällä 2012, virkaa on hoitanut vakinaisena kaksi henkilöä ja sijaisena kaksi henkilöä. Työntekijöiden vaihtuminen on tuonut nuorille epävarmuutta ja suhde seurakunnan nuorisotyöhön on jäänyt katkonaiseksi.
Jokke Turunen on hoitanut virkaa sijaisena yhtäjaksoisesti 11.8.2014 alkaen. Tällä hetkellä
hänen määräaikainen työsopimuksensa päättyy 30.4.2016. Jokella ei ole virkaan vaadittavaa
nuorisotyönohjaajan pätevyyttä, mutta hän opiskelee tällä hetkellä, saadakseen sen Jokke on
hoitanut tehtävänsä hyvin ja hänen myötään nuorisotyöhön on tullut pysyvyyttä.
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Kasvatustyöstä vastaava pappi hoitaa tällä hetkellä kirkkoherran sijaisuutta ja kasvatustyön
pappina on sijainen 25.8.2016 asti. Jotta seurakuntamme nuorisotyössä säilyisi jatkuvuus,
viran auki julistamista tulisi siirtää ja jatkaa nykyisen viran hoitajan työsopimusta määräajaksi.
Päätösesitys vs. kirkkoherra ehdottaa
Ruoveden seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka jätetään tällä erää täyttämättä.
Jatketaan Jokke Turusen määräaikaista sijaisuutta 31.7.2017 asti.
Päätös

Kirkkoneuvosto päätti jättää Ruoveden seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran täyttämättä
ja jatkaa Jokke Turusen määräaikaista nuorisotyönohjaajan sijaisuutta 31.7.2017 asti.
--Kn § 78 20.4.2017
KL 6 luku §14
”Erityiset kelpoisuusvaatimukset
Virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai työnantajan päättämä erityinen
kelpoisuus, jollei tämän lain nojalla toisin säädetä. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen
virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään
tai työnantaja perustellusta syystä yksittäistapauksissa niin päättää. Papin virkaan voidaan
antaa viranhoitomääräys vain paille ja lehtorin virkaan vain lehtorille. Jos viran kelpoisuusvaatimuksena on erityiskoulutus, joka säännönmukaisesti suoritetaan haetun viran hoitamisen yhteydessä, hakija on kelpoinen hakemaan virkaa, jos hän täyttää viran muut kelpoisuusehdot ja kirjallisesti sitoutuu suorittamaan erityiskoulutuksen. Jos hakija ei suorita erityiskoulutusta työnantajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, hänet voidaan irtisanoa
55 §:n mukaista irtisanomisaikaa noudattaen.”
Kirkkolainsäädäntö Nro 124
”2 §
Nuorisotyönohjaajan viran haltija ja nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä viranhaltija
Nuorisotyönohjaajalta sekä nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,
sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK).
Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon nuorisotyöhön ja kasvatukseen liittyviä opintoja seuraavasti:
1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja
vähintään 20 opintopistettä;
2. Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
3. Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa
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tai seurakuntayhtymässä;
4. Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.”

Nuorisotyönohjaajana toimii Jokke Turunen 31.7.2017 saakka, virka täytetään
1.8.2017 alkaen.
Viran kelpoisuusehtona on piispankokouksen (24.1.2017) päätöksen mukainen tutkinto,
joka antaa kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Tehtävä kuuluu Kirvestes:n
vaativuusryhmään 502. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Ennen viran vastaanottamista on valitun esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä
esteetön rikosrekisteriote.
Kirkkoherran esitys:
Päätösesitys: Nuorisotyönohjaajan virka avataan haettavaksi ja siitä ilmoitetaan säädösten
mukaisesti seurakunnan ilmoitustaululla. Ilmoitus laitetaan ilmoitustaululle 24.4.-5.5.2017
väliseksi ajaksi.
Päätös:

Hyväksytään päätösesityksen mukaisesti.
--Kn § 93 18.5.2017
Määräaikaan mennessä on saapunut yksi hakemus avoimeen virkaan, hakija on
Jokke Turunen.

Kirkkoherran esitys:
Päätösesitys: Todetaan ettei yhtään muodollisesti pätevää viranhakijaa ole tullut.
Valitaan Jokke Turunen väliaikaiseksi nuorisotyönohjaajan virkaan 31.12.2018 saakka.
Jokke Turunen voidaan vahvistaa kirkkoneuvoston päätöksellä nuorisotyönohjaajan viran
haltijaksi, tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

RUOVEDEN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA 11/2018
KIRKKONEUVOSTO
19 (23)
_____________________________________________________________________________________
Kn § 152 22.11.2018
Jokke Turunen valittiin avoimen valintamenettelyn kautta määräaikaisesti nuorisotyönohjaajan virkaan ajatuksella, että virka vakinaistetaan, kun hän saa nuorisotyönohjaajan tutkinnon
valmiiksi. Tähän annettiin määräajaksi 31.12.2018. Turusen opinnot lähes valmiit. Lopputyö on tehty ja hyväksytty. Tutkintotodistuksen Turunen saanee alkuvuodesta 2019, joten
Ruoveden kirkkoneuvosto ei ehdi vahvistaa Turusta viranhakijaksi annettuun määräaikaan
mennessä. Näin ollen määräaikaisuutta on jatkettava ja Turusen virkaan asettaminen siirtyy
alkuvuodelle 2019. Tämä voidaan toimittaa heti, kun hän toimittaa tutkinnosta todistuksen.
Ruoveden seurakunnan valitun toimintatavan mukaisesti virkojen määräaikojen päättyessä
tai työntekijöiden vaihtuessa virkoja on syytä tarkastella kriittisesti. Tämä periaate täyttyy
siten, että virka täytetään 80 %:sti. Tämä työajan vähennys on suunniteltu yhdessä Turusen
kanssa.
Vt. kirkkoherran esitys:
Jatketaan Jokke Turusen väliaikaista viransijaista nuorisotyönohjaajana 30.6.2019 saakka.
Tutkinnon suorittamisen jälkeen Turunen vahvistetaan kirkkoneuvoston päätöksellä nuorisotyönohjaajan viranhaltijaksi.
Päätös:

Esityksen mukainen.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.
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KN § 153

TARJOUSPYYNTÖ SEURAKUNNAN HAUTOJEN KAIVUUSTA JA
KOKONAISURAKASTA

Liite 8
Kirkkoneuvosto 13.9.2018 § 118
Kirkkoneuvosto on käsittelyt asiaa kokouksissaan:
Kn § 98 9.8.2018
Kn § 87 7.6.2018.
Ruoveden seurakunta kilpailuttaa uudelleen tarjouksia seurakunnan hautojen kaivuusta ja
hautaustoimen sekä hoitohautojen hoidosta. Sopimus on kokonaisvaltainen urakka ajalle
1.1.2019 – 31.12.2022.
Ilmoitus laitetaan Hilma-järjestelmään, Ruovesi-lehteen ja seurakunnan nettisivuille.
Liite 4. Tarjousasiakirjat.
vs. talouspäällikön esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto käynnistää uudelleen kilpailutuksen kokonaisvaltaisesta urakasta ajalle
1.1.2019 – 31.12.2022. Sopimus tehdään neljäksi vuodeksi.
Tarjouksen valintaperusteena kokonaistaloudellisesti
edullisin tarjous huomioon ottaen seuravaat valintapeusteet:
Vertailuperuste:
Painotus:
1. Hinta
50%
2. Soveltuvuus, kokemus hautausmaatyöskentelyyn
sis. hautojen avaus ja peitto, hautausmaan ja hoitohautojen
hoitoon tarvittava puutarha-alan kokemus(referenssit)
20 %
3. Soveltuva kalusto kaikkiin työn osa-alueisiin.
10 %
4. Käytössä oleva vakituinen sekä muu riittävä suomenkielinen
henkilöstö kaikkiin työn osa-alueisiin.
20 %
Tarjoukset tulee jättää seurakunnalle to 18.10.2018 klo 15.00 mennessä.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kn § 153 22.11.2018
Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Hautaustoimen tehtävien ulkoistaminen on
esitettyjen tarjousten perusteella kalliimpi kuin seurakunnan omin resurssien hoidettuna.
Liitteenä tarjoukset.

vt.kirkkoherran esitys:
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, ettei hautaustoimen tehtäviä ulkoisteta kalliiden kustannusten
vuoksi.
Päätös:

Esityksen mukainen.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.
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KN § 154

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Liite 9. Kirkkoneuvoston ohjesääntö (jaetaan kokouksessa)
Kirkkovaltuuston jäsenmäärä putosi KJ 8:1 § mukaisesti seurakunnan jäsenmäärän mukaisesti 19:stä 15:een seuraavalle valtuustokaudelle. Kirkkoneuvoston jäsenmäärä määräytyy
kirkkolain 10:2 § perusteella ohjesäännön mukaisesti. Kirkkoneuvostossa on tällä hetkellä
11 jäsentä (9 varsinaista jäsentä + puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) jäsenmäärää on tarkoituksen mukaista tarkastella uudestaan kirkkovaltuuston jäsenmäärän pudottua. Kirkkoneuvoston ohjesääntöä ei ole muutettu muilta kuin tämän jäsenmäärän osalta, joten voidaan
puhua ohjesäännön päivityksestä. Kirkkoneuvoston jäsenmäärä on kirkkolain 10:2 § mukaan
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja
enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Vt. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi päivitetyn kirkkoneuvoston ohjesäännön, jossa kirkkoneuvoston jäsenmääränä on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi päivitetyn
kirkkoneuvoston ohjesäännön, jossa kirkkoneuvoston jäsenmääränä on puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.
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KN § 155

ILMOITUSASIAT

Kirkkohallituksen yleiskirjeet
16/2018 Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019
15/2018 Rippikoulun malliohjesääntö
14/2018 Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
13/2018 Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita
12/2018 Vuoden 2019 kirkkokolehdit
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin istunto 21.11.2018
Pöytäkirjanote § 470 Ruoveden seurakunnan kirkkoherranvaali, viranhoitomääräyksen antminen Tero Matilaiselle.

Vt.kirkkoherran esitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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KN § 156
Liite 10

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea
muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 §:n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus.
Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle.
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta.
Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa
päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on
menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia
hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on
tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n
mukaisen kynnysarvon.
Vt.kirkkoherran esitys:
Muutoksenhaku on kirjattuna jokaisen pykälän kohdalla.
Kirkkolain mukainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Kirkkoherra päätti kokouksen kello 20:06.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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