JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 6/2020

AIKA:

Tiistai 21.4.2020 klo 18.30

PAIKKA:

Kirkonkulman juhlasali (2. krs.), Kirkkotie 6

§

Liite

91 §
92 §
93 §
94 §
95 § liite
96 §
97 § liite
98 § liite
99 § liite
100 §
101 § liite
102 §
103 §

Asia
KOKOUKSEN AVAUS................................................................................................... 109
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ..................................................................... 109
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA ............. 109
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.................................................................... 109
SAIRAALASIELUNHOIDON UUSI SOPIMUS ........................................................... 110
PUHELINKORVAUKSET KORONAEPIDEMIAN AIKANA ..................................... 112
OIKAISUVAATIMUS YHDEN HAUTAPAIKAN LUNASTAMATTA JÄTTÄMISEKSI ... 113
KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET.......................................... 114
TIEDOKSI ........................................................................................................................ 117
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT ................................................................................ 118
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE .......................................... 119
OIKAISUVAATIMUSOHJEET ....................................................................................... 120
KOKOUKSEN PÄÄTÖS................................................................................................. 120

Vesa Koivisto
kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

KIRKKONEUVOSTO 6/2020

AIKA:

Tiistai 21.4.2020 klo 18.33-19.46

PAIKKA:

Kirkonkulman juhlasali (2. krs.), Kirkkotie 6

Jäsenet

Henry Berg (etäyhteys)
Arvi Kekäläinen (etäyhteys)
Vesa Koivisto, puheenjohtaja, (etäyhteys)
Esko Lappalainen (etäyhteys)
Ida Luuk (etäyhteys) sij. Emmi Mäkinen
Pekka Luuk, varapj. (etäyhteys)
Marja Noso (etäyhteys)
Jouko Porkka (POISSA) sij Unna Harjula (etäyhteys)
Terttu Sihvola-Rauttu (etäyhteys)
Mirja Vakkuri (etäyhteys)
Jarkko Åström (etäyhteys)

Muut osallistujat
Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (etäyhteys)
Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä (etäyhteys)
Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (etäyhteys)
Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri (etäyhteys)

Allekirjoitukset

_____________________
Vesa Koivisto
puheenjohtaja

_______________________
Hanna Warro
sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus

Järvenpäässä

Järvenpäässä

/

2020

______________________
Pekka Luuk

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

/

2020

________________________
Marja Noso

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 22.4. – 6.5.2020
viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14)
kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

Todistaa

Hanna Warro
Hallintosihteeri

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA
pvm
sivu
Kirkkoneuvosto 6/2020
21.4.2020
109
________________________________________________________________________________________________

Kirkkoneuvosto 21.4.2020 §§ 91-94
91 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33.
Alkuhartauden piti Jarkko Åström

92 §

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla. (KL 7:4).
Esityslista on toimitettu 17.4.2020

Pj:n esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 92 § Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

93 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän
mukaisesti Emmi Mäkinen ja Pekka Luuk

Kn 93 § Päätös:

94 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin Pekka Luukia ja
Marja Nosoa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin
Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa
§ 99,4; Tiedoksi; Tilastoa ruokakassijakelusta (lisätään)
§ 101 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle (lisätään)
§ 102 Oikaisuvaatimusohjeet
§ 103 Kokouksen päätös

Kn 94 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 21.4.2020 § 95
95 §

SAIRAALASIELUNHOIDON UUSI SOPIMUS
Vuodesta 2014 lähtien on sairaalasielunhoito Kellokosken, Ohkolan, Kiljavan ja
Hyvinkään sairaaloissa sekä Järvenpään päihdesairaalassa ja Ridasjärven
päihdehoitokeskuksissa järjestetty seurakuntatalouksien yhteistyösopimuksella siten,
että isäntäseurakuntana on ollut Hyvinkään seurakunta. Sairaalasielunhoidon
yhteistyöelimenä ja sairaalasielunhoidon johdossa on ollut yhteisjohtokunta.
Johtokuntaan on valittu neljän vuoden toimikausiksi kahdeksan jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteisjohtokunnan jäsenistä sijaintiseurakunnat ovat
valinneet kukin yhden ja kolme suurinta sairaalapalvelujen käyttäjäkaupunkia
edustavaa seurakuntataloutta kukin yhden jäsenen.
Sairaalapappeja on ollut 4,5 mutta vuoden 2019 alusta 0,5 virkaa on ollut jäädytettynä.
Sairaalasielunhoidon käytännön työtä on johtanut johtava sairaalapastori. Hän on
lähiesimies ja vastannut sairaalasielunhoidon yleishallinnosta sekä toiminut
esittelijänä ja sihteerinä yhteisjohtokunnassa. Sairaalasielunhoidon kokonaisbudjetti
oli v. 2019 yhteensä 307 000 euroa.
Sairaalasielunhoidon yhteistyö joutui uuteen tilanteeseen, kun keväällä 2019 kaksi
suurta alueen sairaalapalvelujen käyttäjää; Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät
irtisanoivat sopimuksen päättymään osaltaan 31.12.2019. Sopijaseurakuntien
edustajat, yhteisjohtokunnan jäsenet ja Espoon hiippakunnan edustajat kutsuttiin
20.8.2019 Hyvinkäälle keskustelemaan Hyvinkään sairaanhoitoalueen tulevaisuuden
kysymyksistä ja sairaalasielunhoidon jatkosta. Tilaisuudessa sovittiin, että vuoden
2020 osalta jatketaan sairaalasielunhoidon yhteistyötä voimassa olevan sopimuksen
pohjalta niin, että Espoon ja Vantaan osuus kuluista jakautuu muille
sopijaseurakunnille. Samalla kuitenkin Hyvinkään tuli tarkastella alaspäin sisäisiä
vyörytyskuluja, joiden suuruus oli herättänyt kritiikkiä. Tämän tarkastelun tuli koskea
jo vuotta 2019. Hyvinkään seurakunnan tekemän vyörytyskulujen tarkastelun jälkeen
kustannuksista
vähennettiin
sisäiset
vuokrakulut
ja
vyörytyskulut
verotuskustannuksista,
keskusrahastomaksuista,
eläkerahastomaksuista
sekä
yleishallintokuluista vaalit ja yhteiset toimistopalvelut. Vuoden 2019 tilinpäätöksen
mukaisesti sairaalasielunhoidon kulut olivat yhteensä 274 700 euroa (tässä huomioitu
säästö v. 2018 yht. 27 500 €).
Lisäksi 20.8.2019 sovittiin, että uutta sopimusta valmistelemaan asetetaan työryhmä.
Sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokunta
nimesi
sopimustyöryhmän
jäsenet.
Työryhmässä oli kolme yhteisjohtokunnan jäsentä, joista yksi oli myös HUS:n
edustaja, kolme seurakuntien talousjohtajaa ja kaksi kirkkoherraa sekä työryhmän
sihteerinä
johtava
sairaalapastori.
Sopimustyöryhmän
puheenjohtajana toimi
Hyvinkään kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Sopimustyöryhmä
sairaalasielunhoidon

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

on
kokoontunut
kuusi
tilannetta,
sopimuksen

kertaa.
Se
selvitti
ajantasaistamista
ja

päätöksen toimeenpano

laajasti
erilaisia
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kustannustenjakomalleja. Sopimusluonnos lähetettiin sopijaseurakunnille ja lähialueen
palveluiden käyttäjäseurakunnille ja heidän edustajansa kutsuttiin infotilaisuuteen
9.3.2020.
Sopimusluonnoksessa on aiempaan verrattuna monia muutoksia. 1 §:ssä tarkennettiin
sairaalasielunhoidon tehtävää. 2 §:ssä ovat sopimukseen tällä hetkellä kuuluvat
seurakuntataloudet mutta muitakin sairaalapalveluja käyttävien kuntien seurakuntia
toivotaan mukaan. 3 §:ssä toisaalta hallintoa kevennettiin vähentämällä johtokunnan
jäsenten määrää ja toisaalta parantamalla sairaalasielunhoidon viestintää ja yhteistyötä
seurakuntien kanssa niin, että vuosittain pidetään info- ja keskustelutilaisuus kaikille
sopijaseurakunnille. 4 §:ssä henkilökunnan nimikkeitä uudistettiin ja muutoin
sovittiin, että seurakuntien kustannusten nousun hillitsemiseksi sairaalasielunhoitoa
toteutetaan 4 sairaalapapilla. 5 §:ssä (Talous) erilaisista vaihtoehdoista valittiin
perustaltaan entisen kaltainen sairaaloiden käyttöön perustuva kustannusten jako.
Pohjana on vuoden 2019 tilinpäätöksessä toteutettu vyörytyskulujen karsinta hiukan
täsmennettynä. Hyvinkää maksaa yhden sairaalapapin palkan yksin. Uutena asiana
lisättiin, että seurakuntien käyttämistä erillisistä, sairaalasielunhoitajien normaaliin
tehtävänkuvaan kuulumattomista työnohjaus-, konsultointi- ja luennointipalveluista
laskutetaan erikseen. 6 §:ssä on sopimuksen voimaan tulo 2021 ja, että jatkossa
sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta.
9.3.2020 infotilaisuuden keskustelujen perusteella sopimustyöryhmä lisäsi vielä kolme
asiaa sopimusehdotukseen sen täsmentämiseksi ja parantamiseksi.
1 §:ssä
täsmennettiin, että sairaalapappien normaaliin työhön kuuluu vain lyhytkestoinen
työnohjaus sairaalahenkilökunnalle. 3 §:ään lisättiin kerran 4-vuotiskaudessa pidettävä
sairaalasielunhoidon infotilaisuus sopijaseurakuntien luottamushenkilöille. 5 §:stä
poistettiin sana kiinteistökuluista. Täten kiinteistökuluja tai sisäisiä vuokrakuluja ei
voi vyöryttää sopimuskaudella sairaalasielunhoidolle.
Asiakirjat liitteinä nro 95a-e.
**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä
nro 95a olevan uuden sairaalasielunhoidon sopimuksen, joka tulee voimaan
1.1.2021.

Kn 95 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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Kirkkoneuvosto 21.4.2020 § 96
96 §

PUHELINKORVAUKSET KORONAEPIDEMIAN AIKANA
Kirkkoneuvosto on 14.2.2017 § 70 hyväksynyt periaatteet, joiden mukaisesti ns.
virkapuhelimen käyttöä korvataan työantajan toimesta. Voimassa on Telian
sopimukset, jotka KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut. Seuraavan kilpailutuksen
voitti Elisa mutta siitä kilpailutuksesta on valitettu Markkinaoikeuteen.
Em. päätöksen mukaan työpuhelinkustannuksista työnantaja korvaa kuukausittain
puhelinliittymän kuukausimaksut kokonaan ja puhelut sekä tekstiviestit korkeintaan
30 euroa työntekijöille/ viranhaltijoille ja 40 euroa esimiehille. Sairausloman ajalta
työpuhelinkuluja korvataan yhden (1) kuukauden ajan. Tämän jälkeen työntekijä
maksaa itse kaikki työpuhelintaan koskevat kulut tai luovuttaa puhelimen
työnantajalle.
Korona-epidemian aikana töitä on mahdollisuuksien mukaan muutettu etätöiksi. Tämä
on lisännyt puhelimitse ja netinvälityksellä hoidettavia tapaamisia ja palavereita.
Esim. perheneuvonnan osalta kustannukset saattavat ylittää muuttuneessa tilanteessa
aiemmin asetetut euromääräiset puhelujen rajat. Työtehtävien hoitamiseksi raja-arvoja
on syytä muuttaa Koronaepidemian ajaksi.

17.4. Palkka- ja IT-sihteeriltä saadun tiedon mukaan työpuheluiden kustannukset
ajalta 9.3.–8.4.2020 eivät ole olleet lähelläkään ylittää niille asetettuja euromääräisiä
rajoja.
**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; talousjohtaja
**

Tj:n ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää että 1.3.2020 alkaen Koronaepidemian ajan
työpuheluiden kustannuksille ei ole määriteltyä kattoa. Talousjohtaja
valtuutetaan päättämään, milloin Koronaepidemian vuoksi muuttunut
korvauskäytäntö palautetaan normaaliksi.

Kn 96 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 21.4.2020 § 97
97 §

OIKAISUVAATIMUS YHDEN HAUTAPAIKAN LUNASTAMATTA
JÄTTÄMISEKSI
Kirkkoneuvosto päätti 17.3.2020 § 73 vuonna 2018 aloittamansa hoitamattomien
hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn. Prosessia on toteutettu kirkkolain ja
Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Kuulutusmenettelyn jälkeen
hoitamattomia
hautoja
oli 62
kpl,
jotka seurakunta päätti lunastaa.
Lunastusmenettelystä oli oikaisuvaatimusaika, joka päättyi 5.4.2020.
Yhden
hautapaikan
hautaoikeuden
haltija
xxx
on
7.4.2020
jättänyt
oikaisuvaatimuksen. Sen mukaan hän hakee hautapaikan säilyttämistä ja ostaisi
seurakunnan
hallinnoimalta
hautainhoitorahastolta
haudanhoidon
hautapaikalle.
Oikaisuvaatimus on liitteenä nro 97.
Hautaoikeutta on nykyisellä sopimuksella jäljellä 2025 asti. Talousjohtaja on
keskustellut xxx kanssa ja hänelle on lähetetty 5-vuoden hoitosopimustarjous.

**
Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; talousjohtaja
**

Tj:n ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää palauttaa xxx hautapaikan xxx,
jonka hautaoikeuden haltijana hän on ollut.

Kn 97 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
98 §

10.3.2020 § 55
17.3.2020 § 71
31.3.2020 § 85,8
21.4.2020 § 98

KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET
Kirkkoneuvosto päätti 10.3.2020 § 70 THL:n yleisvaaralliseksi luokitteleman taudin
aikana, että henkilöt saavat olla ilmoituksella esimiehelle poissa 5 päivää töistä
sairaustapauksessa. Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että seurakunta tulee
antamaan tarvittaessa lisää ohjeita varautumisesta ja toiminnasta yleisvaarallisen
tartuntataudin
aikana.
Järvenpään,
Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien
hautaustoimet ovat sopineet keskenään toiminnasta korona-virusepidemian aikana ja
keskinäisestä avunannosta.
Seurakunnan operatiivinen johtoryhmä kokoontui 11.3. ja päätti seuraavista toimista:






Ryhmiä koskeva ohjeistus: ei tulla kipeänä paikalle
Työaloilla sovitaan sijaisjärjestelyt ja toiminnan peruuttamisesta/siirtämisestä tarvittaessa
Tilojen osalta, jos sairastuneita tai altistuneita ollut läsnä, pinnat desinfioidaan
Lasten kerhot keskeytetään heti, kun ensimmäinen tartunta on todettu
Tuusulan ja Keravan kanssa yhteinen lehti-ilmoitus seurakuntasivulla: ÄLÄ TULE
KIPEÄNÄ

Kirkon työmarkkinalaitos on antanut omat ohjeet varautumisesta Korona-virukseen.
Liite nro 71a.
WHO on 11.3.2020 julistanut koronavirusepidemian pandemiaksi. Suomen hallitus on
antanut 12.3.2020 suositukset yleisötilaisuuksia varten. Hallitus suosittaa, että kaikki
yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi
suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden
pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja
tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.
Hallituksen suosituksen jälkeen 12.3. vs. kirkkoherra Anu Sorjonen päätti, että
perutaan Samalla sopalla (19.3.) ja Jampan aamukaffet (13.3.) tilaisuudet perutaan
sekä Miestenilta (13.3.), nuorten viikonloppuleiri 13.–15.3. ja Kirpputori ainakin
viikon 12.
Kirkkohallitus antoi 12.3. omat ohjeistuksensa liite nro 71b ja ohjeiden noudattamisen
lisäksi kirkkohallitus kehottaa hiippakuntia ja seurakuntia harkitsemaan vakavasti
seuraavia toimenpiteitä mm. luopumaan seurakunnan kaikista kokoontumisista, jotka
eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta.
Liite nro 71c ohjeistus Järvenpään seurakunnassa 13.4.2020 saakka ja liite nro 71d
piispojen ohjeistus 16.3.2020
pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen
nro 71c mukaista ohjeistusta 13.4.2020 saakka.
Kirkkoneuvosto kehottaa työntekijöitä pitämään työaikakorvauksista ja
ylitöistä kertyneet tunnit pois 13.4.2020 mennessä. Kirkkoneuvosto suosittelee
myös vuosilomien pitämistä vastaavana aikana.

Kn 71 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

****
Kn § 98
Kirkkoneuvostossa on 31.3.2020 § 85 käsitelty liitteessä nro 85/8 COVID-19
virukseen liittyvät toimenpiteet Järvenpään seurakunnassa ja todettu, että hallituksen
30.3 tiedotustilaisuuden perusteella aiemmin kirkkoneuvostossa 17.3.2020 § 71
päätettyjen liitteen nro 71c mukaista ohjeistusta jatketaan 13.5.2020 saakka. Sen
jälkeen tapahtuvien toimenpiteiden osalta seurataan tilannetta ja tehdään tarvittavat
päätökset viranomaisten ja kirkon johdon antamien linjausten mukaan.
Tällä hetkellä tietyissä ammattiryhmissä kuten papit ja nuorisotyönohjaajat on
kesälomien
hyväksyntää
viivästytetty,
kunnes
kesän
rippikoululeirien
toteuttamismahdollisuudesta on tietoa.
Rippikoulutyössä on laadittu varasuunnitelmat siihen vaihtoehtoon, että kesäkuun
rippikoululeirit on siirrettävä ja myös siihen vaihtoehtoon, että koko kesän osalta
leirit on siirrettävä eteenpäin.
Hautaustoimessa on annettu hautaustoimistolle ohjeistus, että vainajien siunaamista
suositellaan 1-3 viikon kuluessa kuolemasta.
Tällä taataan paremmin
kylmäsäilytystilojen
kapasiteetin
riittävyys,
mikäli
kuolleisuus
kohoaa.
Hautaustoimessa on myös koulutettu varahenkilöitä niin siunausvarausten
tekemiseen kuin haudankaivuuseen.
Omasta perustyöstä vapautunutta henkilöstöä (varhaiskasvatus, vahtimestarit) on
ollut hoitamassa hävikkiruokajakelua tarvitseviin koteihin Yhdessä katettuterminaalin kautta. Jakokohteita on ollut noin 70 viikoittain ja näistä 47 %
lapsiperheitä. Henkilöstöä on ollut myös kauppa-asioinnissa apuna.
Erääntyneet lomat on pääosin pidetty pois ja työaikakorvauksista ja ylitöistä
kertyneitä tunteja on myös pidetty osittain pois, muttei kaikilta osin 13.4.2020
mennessä. Lomarahan vaihtaminen vapaiksi on mahdollista ilmoittamalla siitä
15.5.2020 mennessä. Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen
pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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perustyö on loppunut toistaiseksi, on hyvin perusteltua pitää pois työaikakorvauksista
ja ylitöistä kertyneet tunnit, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa
tehtävää, jossa työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää. Samoin uuden
lomakauden alkaessa 1.5.2020 alkaen on näillä samoilla työaloilla syytä aloittaa
uusien lomien pitäminen, ellei työntekijää tarvita korvaaviin työtehtäviin. Mikäli
poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole mahdollista, on
lomarahojen vaihtaminen vapaiksi hyvin suositeltavaa ja sijoittaa kesälle
mahdollisimman paljon vuosilomaa.
Kirkon Palvelukeskuksesta saadun tiedon mukaan lomarahavapaat on anottava
15.5.2020 mennessä.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa jatketaan liitteen nro
71c mukaista ohjeistusta 13.5.2020 saakka.
Niissä työmuodoissa joissa, tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on
loppunut
tai
vähentynyt
olennaisesti
toistaiseksi,
pidetään
pois
työaikakorvauksista ja ylitöistä kertyneet tunnit 13.5.2020 mennessä, ellei
perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa työntekijän
työssäolo on korvaamattoman tärkeää.
Uuden lomakauden alkaessa 1.5.2020 näillä samoilla työaloilla, joissa
tehtävänkuvauksen mukainen perustyö on loppunut tai vähentynyt olennaisesti
toistaiseksi, aloitetaan uusien lomien pitäminen esimiehen kanssa sovittavalla
tavalla, ellei perustyön tilalle ole tullut muuta korvaavaa tehtävää, jossa
työntekijän työssäolo on korvaamattoman tärkeää.
Mikäli poikkeusolot jatkuvat kesän 2020 osalta siten, että leirityö ei ole
mahdollista, on lomarahojen vaihtaminen vapaiksi varsinkin leirityössä
mukana olevissa ammattiryhmissä hyvin suositeltavaa ja tällöin sijoitetaan
kesälle mahdollisimman paljon vuosilomaa, jos muu työtilanne sen sallii.

Kn 98 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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Kirkkoneuvosto 21.4.2020 § 99
99 §

TIEDOKSI
1.

YLEISKIRJEET
13/2020 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä
2020
13/2020 liite Hallinnonalan ohje Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
kunniamerkkiehdotusten valmistelusta
Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020

2.

JÄSENKEHITYSTILASTO

(liite 99/2)

3.

VEROTILITYKSET 2015–2020 KUUKAUSITTAIN

(liite 99/3)

4.

TILASTOA RUOKAKASSIJAKELUSTA

(liite 99/4)

**
Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja
**

Pj:n esitys:

Merkitään tiedoksi

Kn 99 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi
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Kirkkoneuvosto 21.4.2020 § 100

100 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 Tiedustelu skenaariolaskelmista
 Kirkkoneuvosto esitti kiitokset pääsiäisen ajan striimatuista
jumalanpalveluksista, musiikkiesityksistä ja kaikista muista
nettilähetyksistä

Kn 100 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi
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Kirkkoneuvosto 21.4.2020 § 101

101 §

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Tilintarkastajamme Vesa Keso on lähettänyt liitteenä nro 101 olevan
tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n käyttämän johdon vahvistusilmoituskirjeen
vuodelta 2019 kirkkoneuvostossa käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi. Liitteenä oleva
pohja on tarkoitettu käytettäväksi, jos johdon tiedossa ei ole väärinkäytöksiä.
Vahvistuskirjeellä vahvistetaan tilintarkastukseen liittyen, että parhaan tietomme ja
käsityksemme tilinpäätökseen 2019 liittyvät asiat ovat kunnossa.
Kirkkoneuvostossa on käsitellyt kokouksessaan 31.3.2020 tilinpäätöksen 2019.
Aiempina vuosina kirkkoherran ja talousjohtajan antama vahvistuskirje on riittänyt.

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**

Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 101 mukaisen vahvistuskirjeen
tilintarkastajalle.

Kn 101 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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Kirkkoneuvosto 21.4.2020 §§102-103

102 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 102 §

Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

103 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 103 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.46.

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano

