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Aika
Paikka

Keskiviikko 16.11.2011 klo 12.00 – 13.55
Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

Petri Tervo
Jarmo Heinonen
Hannu Hyttinen
Riitta Jutila
Eija Nurminen
Anneli Ukkonen
Merja Virtanen

puheenjohtaja (ei § 101 aikana)

puheenjohtaja § 101 aikana

Muut

Lauri Kirves
Marja Virkkunen
Päivi Lind

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Martti Komu

talouspäällikkö

ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Puheenjohtaja

Pj § 101

Pöytäkirjanpitäjä

Petri Tervo

Eija Nurminen

Päivi Lind

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§ 95
§§ 95 - 107
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
Sysmässä ___/____ 2011

Anneli Ukkonen
Merja Virtanen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 23.11. – 7.12.2011
Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

Talouspäällikkö

Martti Komu
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden sekä totesi kokouksen
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

96 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kokouksen pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Anneli Ukkonen ja Merja Virtanen

97 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista, lisäasioina käsitellään
pöydälle jaetut esitykset: §§ 104 ja 105.
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VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013 - 2014 TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvio jokaista varainhoitovuotta varten
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä
on hyväksyttävä vähintään 3 vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma,
jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja
taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Liitteenä on ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien 2013-2014
toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Suunnittelukauden 2010-2012 painopistealueet ovat Talouden
tasapainottaminen, maallikkotoiminnan lisääminen ja perhetyön organisointi
uudeksi tehtäväalueeksi. Tarkemmat toimintasuunnitelmat ovat kunkin
tehtäväalueen kohdalla.
Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että:
-

-

Talousarviossa esitetyt luvut ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia
pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä sisäiset
vuokramenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä.
Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2012 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain
ulkoiset toimintakatteet seuraavasti:
1. Yleishallinnon pääluokka 171.940 €
2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka 425.135 €
3. Hautaustoimen pääluokka 144.540 €
4. Kiinteistötoimen pääluokka 57.750 €
5. Rahoitusosan nettotulot 837.500 €
6. Investointiosan nettomenot 15.000 €
Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2013– 2014 toiminta- ja
taloussuunnitelmat

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2012
Talousarvion loppusumma on 43.100 euroa. Palkkojen ja muiden
henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista on 79,3 %. Hautausmaahenkilöstö
käyttää noin 30 % työajastaan sopimushautojen hoitoon. Virastossa työntekijä
on käyttänyt työajastaan lähes puolet hautainhoitoselvittelyyn. Henkilöstömenojen lisäksi toinen merkittävä menoerä aiheutuu kukkien sekä erilaisten
työvälineiden ja tarvikkeiden hankinnasta.
Kesämaksujen lisäksi tuloja saadaan korkotuloja talletuksista.
Talouspäällikkö esittää:
kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston vuoden 2012
talousarvioesityksen ja esittää sen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi ja
vahvistettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON KEVÄÄN 2012 KOKOUKSET
- Kirkkoneuvoston kevään kokoukset klo 12.00 alkaen:
18.1., 15.2., 21.3., 25.4., 30.5.
- Kirkkovaltuuston kevään kokoukset klo 19.00 alkaen:
13.2. (kirkolliskokousvaali) ja 11.4.

Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston kokoukset alkavat klo 18.30.
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012
Henkilöstön koulutuksesta on laadittava vuosittain suunnitelma. Vuodesta 2012
suunnitelmasta käytetään nimitystä kehittämissuunnitelma. Koulutus voi olla
perehdyttävää, täydennyskoulutusta tai uudelleenkoulutusta. Täydennyskoulutus
voi olla työtehtävien kannalta välttämätöntä tai ilmeisen hyödyllistä.
Koulutustarvetta arvioidaan seurakunnan tarpeista, toiminnasta ja tavoitteista
käsin sekä henkilöstön osaamisen pohjalta.
Kukin työntekijä ilmoittautuu itse koulutukseen ohjeiden mukaisesti. Kehittämissuunnitelma sisältää suunnitelmalliset ja ennakoitavissa olevat koulutustarpeet.
Kehittämissuunnitelma ei sisällä seminaareja ja neuvottelupäiviä, vaan niistä
sovitaan erikseen esimiehen kanssa.
Kehittämissuunnitelma jaetaan kirkkoneuvoston jäsenille kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Kirkkoherra esittää:
Hyväksytään kehittämissuunnitelma
Päätös:
Jarmo Heinonen esitti asian jättämistä pöydälle, jota esitystä Anneli Ukkonen ja
Riitta Jutila kannattivat. Järjestettiin äänestys, jonka alussa puheenjohtaja antoi
äänestysohjeet: pykälän jatkaminen JAA, Heinosen esitys EI. Äänestyksessä
annettiin kolme EI-ääntä, kaksi JAA-ääntä. Lisäksi yksi jäsen äänesti tyhjää.
Esitys jätettiin pöydälle.

101 §

Kirkkoherra esittää:
Hyväksytään edellisessä kokouksessa jaettu kehittämissuunnitelma.
Päätös:
Pykälän alussa puheenjohtaja pyysi, että Eija Nurminen toimii tämän pykälän
käsittelyn aikana puheenjohtajana. Petri Tervo poistui kokouksesta.
Anneli Ukkonen esitti, että hyväksytään kehittämissuunnitelma lukuun ottamatta
vuoden 2014 kirkkoherran koulutusta, jota vastaesitystä kannattivat Merja
Virtanen, Riitta Jutila ja Jarmo Heinonen.
Järjestettiin äänestys, jonka alussa puheenjohtaja antoi äänestysohjeet:
kirkkoherran esitys JAA, Ukkosen esitys EI. Äänestyksessä annettiin kuusi ääntä,
joista viisi EI-ääntä ja yksi JAA-ääni.
Hyväksyttiin Anneli Ukkosen esitys.
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SEURAKUNTAMESTARI NURMEN IRTISANOMINEN
Sysmän seurakunnan kirkkovaltuusto on lakkauttanut 5.10.2011 kokouksessaan
Olavin Toimintakeskuksen seurakuntamestarin viran. Päätös saa lainvoiman
13.11.2011.
Kirkkolain 6 luvun 8a §:n 1 momentin perusteella viranhaltija saadaan irtisanoa
seuraavilla perusteilla: ”asianomainen virka lakkautetaan, eikä
viranhaltijaa voida kohtuudella sijoittaa muuhun virkaan, jonka
kelpoisuusehdot hän täyttää, tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen tai
tilapäiseen virkasuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea
viranhaltijan tehtävistä, tahi kouluttaa uusiin tehtäviin”
Talouspäällikkö esittää:
Sysmän seurakunnan Olavin toimintakeskuksen seurakuntamestarin viran
lakkauttamisesta (31.12.2011) johtuen seurakuntamestari Päivi Nurmi
irtisanotaan 1.4.2012 alkaen niin, että viran viimeinen palkanmaksupäivä on
31.3.2012. Päivi Nurmen palvelussuhteen pituudesta johtuen hänen kohdallaan
noudatetaan neljän kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisilmoituksen
jätettäessä postin kuljetettavaksi, ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi seitsemän
päivää sen jälkeen, kun ilmoitus on jätetty postin kuljetettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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NUOTAN UUDET VUOKRAT 1.1.2012 ALKAEN
Seurakuntasali Nuotan vuokria ei ole tarkistettu vuoden 2005 jälkeen.
Talouspäällikkö esittää:
Vahvistetaan seurakuntasali Nuotan uudet vuokrat 1.1.2012 lukein. Suluissa
nykyinen vuokra. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Koko Sali
Nuotan etuosa, keittiö ja tarjoilutila
Keittiö ruuan valmistukseen
Sali pieneen kokoukseen
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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HAUTAUSMAA-ASIOIDEN KYSELYLOMAKE
Keväällä Lahden ympäristön seurakunnille tehtiin kiinteistöasioista kysely. Sille
jatkona kartoitetaan hautausmaiden ja hautausmaahallintoon liittyen
seurakuntien yhteistyötarpeita.
Liitteenä on lomake jossa on luetteloitu hautausmaakiinteistöihin liittyviä tehtäviä.
Kirkkoneuvostot ottavat kantaa kysymyksiin numeroimalla eri kohdat asian
tärkeyden mukaan lomakkeen ohjeita noudattaen. Vastaukset palautetaan
Heinolan seurakunnan talouspäällikölle jatkokäsittelyä varten.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto antaa lausuntonsa yhteistyön tarpeellisuudesta hautausmaiden
kiinteistöasioissa tässä vaiheessa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi lausunnon esitetyssä muodossa.
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LAUSUNNON ANTAMINEN KUOPION HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN
SEURAKUNTAMESTARI PÄIVI NURMEN VALITUSTA
Kuopion hallinto-oikeus pyytää kirkkoneuvoston lausuntoa koskien
seurakuntamestari Päivi Nurmen valitusta. Valituksen vaatimus kuuluu:
”Kuopion hallinto-oikeutta pyydetään kumoamaan Sysmän seurakunnan
kirkkovaltuuston päätös 5.10.2011 § 32 seurakuntamestarin viran
lakkauttamisesta. Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on
lainvastainen.
Kirkkovaltuusto ei ole kuullut hallintolain edellyttämin tavoin seurakuntamestari
Nurmea ennen viran lakkauttamista. Nurmelle ei ole annettu tutustuttavaksi
asiaan vaikuttavia seikkoja ennen kuulemista.”
Vaatimusta perustellaan hallintolain pykälillä 34 ja 36.
Hallintolain 34 §: mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava
tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista
vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.
Hallintolain 36 §:n mukaan asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja
selityksen antamiselle varattu määräaika. edelleen määrätään, että kuulemista
koskevassa pyynnössä on tarvittaessa yksilöitävä, mistä seikoista selitystä
pyydetään. Asianosaiselle on toimitettava kuulemisen kohteena olevat asiakirjat
alkuperäisinä tai jäljennöksinä taikka varattava muutoin tilaisuus tutustua niihin.
Päivi Nurmi oli kirkkoneuvoston kuultavana 21.9.2011. Sitä ennen hänelle oli
yhteistyötoimikunnan kokouksissa 7.4.2011 sekä 7.9.2011 tiedotettu Olavin
toimintakeskuksen siivouksen ulkoistamisesta ja sen seurauksista eli viran
lakkauttamisesta töiden olennaisen vähenemisen vuoksi. Hän on itse
kuittauksellaan vahvistanut näissä kokouksissa hänelle annetut tiedoksiannot ja
näin vakuuttanut ymmärtäneensä kokouksissa esiin tulleet asiat ja sen, mitä se
mahdollisesti merkitsee hänen töidensä kannalta. Lisäksi asiasta on keskusteltu
työntekijäkokouksissa 14.4. ja 15.9., joista laaditut muistiot on toimitettu kaikille
työntekijöille. Näin ollen hän on ollut täysin tietoinen virkaansa koskevista
suunnitelmista, jotka johtuvat siivouksen ulkoistamisesta.
Valituksessa viitataan myös siihen, että Nurmea ei kuultu erikseen neuvostossa
koskien siivouksen ulkoistamista ja viran lakkauttamista, vaan yhteisesti pykälien
75 ja 76 osalta. Pääpaino kuulemisessa oli nimenomaan seurakuntamestarin viran
lakkauttaminen ulkoistamisen seurauksena, joten kuulemisen jakaminen kahteen
osaan oli tarpeetonta asioiden liittyessä vahvasti toisiinsa. Asian tilasta Päivi
Nurmen on täytynyt olla tietoinen lukuisien käsittelyjen jälkeen niin
yhteistyötoimikunnassa kuin työntekijäkokouksissa.
Summat joihin valituksessa viitataan § 76 tekstissä, eivät ole viran
lakkauttamisen peruste, vaan seuraus. Pykälän tekstissä on selkeästi sanottu
viran lakkauttamisen syy: ”Koska seurakuntamestarin tehtävät vähenevät
uudistuksen myötä, eikä Sysmän seurakunnalla ole osoittaa seurakuntamestarille
muita töitä, Sysmän seurakunta ei tarvitse enää Olavin toimintakeskuksessa
kokoaikaista seurakuntamestarin virkaa. Seurakuntamestarin kokoaikainen virka
on tarpeellista lakkauttaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä…”
Kirkkoherra esittää
Kirkkoneuvosto keskustelee lausunnon antamisesta ja velvoittaa kirkkoherra Petri
Tervon laatimaan lausunnon Kuopion hallinto-oikeudelle.
Päätös: Kirkkoneuvosto velvoitti kirkkoherra Petri Tervon laatimaan lausunnon
Kuopion hallinto-oikeudelle.
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ILMOITUSASIAT
-

Lähetystyön ja lapsityön tukiryhmät ovat lähettäneet muistionsa
kirkkoneuvostolle

-

Kirkkoherran päätökset

11/ 2011
-

Vuosiloman myöntäminen Lahja Palvaselle

Talouspäällikön päätökset

28/ 2011

Sysmän Säästöpankin sijoitustalletussopimus

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

107 §

MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja
oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja
oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.55.

