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________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
  

 

Aika: Tiistai 23.10.2018 kello 18.00 – 20.03  
 

Paikka: Kauhavan seurakuntatalon kokoushuone 

 
 

Läsnä:           Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
 Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja 

Aaramaa Simo  
Erkinheimo Heikki 
Jokinen Lauri 
Kari Mauno  varajäsen 
Paavola Aki   
Poltto Sisko  varajäsen     
Seppä-Lassila Marjatta 
Takala Paula  
Vaittinen Esa   

Väkiparta Ritva    

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
  
 

 

Poissa:       Alatalkkari Anna-Maija jäsen 
 Malmi Pirkko  jäsen 

 Palojärvi Inka jäsen 

  

 
 

Asiat: 87- 97 § 

 

 

 

 

87 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
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Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin 
läsnäolijat 

 

 

 

88 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja 
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. 
 
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista 
jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla 
(KL 7 luku 4 §).   

    
Kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä 
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 12.10.2018. 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
                       Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
   

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
     

 
 
 

89 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

 

90 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ 

ILMOITTAMINEN 

 
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §). 
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Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, 
kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole 
yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa 
kokouksessaan. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Takala Paula ja 
Vaittinen Esa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
25.10.2018 klo 9-14. 
 
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava 
seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä 
julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai – järjestyksen mukaan ole pidettävä 
salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään 
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan 
taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 
26.10.- 09.11.2018 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Takala Paula ja 
Vaittinen Esa. 

 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Vaittinen ja 
Ritva Väkiparta. 

   

 

 

91 § OIKAISUVAATIMUS 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
 

Kirkkoneuvoston jäsen Pirkko Malmi on tehnyt oikaisupyynnön kirkkoneuvoston 
päätöksestä 79/2018, joka käsittelee seurakuntatoimistojen sulkemista. Oikaisuvaatimus 
on esitetty liitteenä 1.  
Oikaisuvaatimusta Malmi perustelee seuraavasti: 
1) Päätös oli vastoin hyvää hallintoa.  
2) Tiedottaminen seurakuntalaisille oli laiminlyöty. 
3) Aikataulu oli aivan liian kireä 
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4) Seurakuntalaisten tasapuolinen kohtelu vaarantui. 
5) Seurakuntalaisilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin hautajaisten yhteydessä 
6) Asiointimatkat pitenevät 
7) Henkilötietojen käsittely vaikeutui 
 
Pirkko Malmi esittää päätöksen perumista tai ainakin sitä, että hänen kotikappelinsa 
Alahärmän toimisto avataan uudelleen.  
 
 
Seuraavassa kommentoin oikaisuvaatimuksen perusteluja esittelijän näkökulmasta.  
 
1) Päätös oli vastoin hyvää hallintoa.  

Perusteluja väittämälle ei esitetä, joten sellaisiin ei voi vastata. Yleisellä tasolla voidaan 
todeta, että kirkkoneuvosto on ottanut kielteisen kannan hiippakunnan 
keskusrekisteriin kesällä 2017. Toimistosihteerien irtisanomispäätökset on tehty 
12.6.2018. Perusteluissa todetaan, että heidän työnsä tulee loppumaan. Toimistojen 
sulkeminen ajankohtineen päätöksessä 79/2018 on siten pitkän prosessin viimeinen 
osa, toimeenpaneva päätös. 

2) Tiedottaminen seurakuntalaisille oli laiminlyöty. 
Asiasta on tiedotettu paikallislehdissä syyskuun viimeisellä viikolla. Saman viikon 
alussa tieto oli saatavilla seurakunnan nettisivujen etusivulla. Kaikkien 
seurakuntatoimistojen ovissa on ollut tieto virastopalvelujen muutoksesta ennen sen 
voimaantuloa.  

3) Aikataulu oli aivan liian kireä 
Joitakin käytäntöjä työprosesseissa oli kesken uudistuksen alkaessa. Joitakin pitää 
miettiä vielä kuluvan kuukauden aikana.  

4) Seurakuntalaisten tasapuolinen kohtelu ei toteudu. 
Oikaisuvaatimuksen tekijä ei avaa näkemystään tarkemmin. Ehkä pitää tulkita niin, että 
kaksi seuraavaa kohtaa selittävät näkemystä.  

5) Seurakuntalaisilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin esim. hautajaisten 
yhteydessä. 
Seurakunta tarjoaa sähköisenä palveluna työntekijöiden yhteystietoja ja 
virkatodistuksen tilausmahdollisuutta. Mitään hautajaisiin liittyvää ei ole ollutkaan 
saatavilla verkon kautta. Puhelinpalvelut ovat saatavissa kaikkialta. Alkaneen 
kuukauden aikana hautaan siunaamisia on sovittu puhelimitse jo useita. Esittelijän 
tietoon ei ole tullut yhtään sähköiseen tai puhelinasiointiin liittyvää ongelmaa 
kirkollisissa toimituksissa. Asiat on onnistuttu sopimaan viraston ja pappien kanssa. 

6) Asiointimatkat pitenevät. 
Näin on tapahtunut. Aiemmin vaihteluväli oli 0-26,81 km. Nyt se on 0-45,31 km. 
Luonnollisesti keskimääräinen ajomatka Kauhavan kirkkoherranvirastoon on kasvanut 
mediaani enemmän. Jos oletetaan, että paikallinen seurakuntalainen sopii keskimäärin 
kahdesta neljään lähiomaisensa hautauksesta elämänsä aikana, se tietää lisää ajomatkaa 
esimerkiksi yhden vuoden keskimääräiseen ajoneuvon ajosuoritteeseen (16.800 km) 
nähden kohtuullisen vähän. Jos päälle lasketaan avioliittokuulutukset ilman todistajia ja 
seurakunnan ulkopuolisten pappien suorittamien kasteiden aiheuttamat materiaalien ja 
asiakirjojen haut ja tuonnit, liikutaan yhä varsin pienissä lukemissa suhteessa 
vuosittaisiin ajosuoritteisiin nähden. Yhä on mainittava, että kaiken voi hoitaa 
toimituksiin liittyen myös puhelimitse, kuten kasteisiin ja vihkimisiin nähden on ollut 
tapana hyvin valtaosin ja lähes poikkeusetta muutenkin.  
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7) Henkilötietojen käsittely vaikeutui. 
Oikaisuvaatimuksen tekijä ei täsmennä esittämäänsä väitettä. Toisaalta voidaan mainita, 
että operatiivisessa toiminnassa ei ole havaittu tällaisia ongelmia lainkaan. Kappelien 
pappeja on kehotettu lähettämään kasteilmoitus- ja avioliittoon vihkimislomakkeet 
kirjepostissa kappeleista. Kumpikaan näistä ei aiheuta seurakuntataloudessa 
merkittävää kuluerää kohonneista postimaksuista huolimatta. Sukututkimusmateriaalit 
on siirretty Kauhavalle, jossa ne ovat entisin ehdoin sukututkijoiden käytössä.  

 
 

Kokonaisuutena arvioiden oikaisuvaatimuksen esittämien väitteiden osalta voidaan todeta, 
että niiden merkitys ei ole aiheuttanut toistaiseksi mitään vaikuttavaa ja tuntuvaa ongelmaa 
jo toimeenpannussa päätöksessä lakkauttaa seurakuntatoimistojen ylläpito. Taustalla ovat 
hiippakunnallinen keskusrekisterihanke ja seurakunnan hengellisen työn turvaaminen. 
Seurakunnan taloudellisen tilanteen huomioiden oikaisuvaatimuksen hyväksyminen johtaa 
yhden hengellisen työn viran vähentämiseen. Kirkkoneuvoston on käytävä aiheesta välitön 
lähetekeskustelu, jos oikaisuvaatimus hyväksytään.  
 
Kirkkoneuvoston tulokseltaan selkeällä äänestyksellä saavutetun päätöksen kumoaminen 
kirkkoneuvoston jäsenen esittämän oikaisuvaatimuksen perusteella muodostaa myös oman 
kokonaisuutensa päätöksen kokonaisuudessa. Jos kirkkoneuvosto legitimoi äänestyksen 
hävinneen osapuolen mahdollisuuden käsitellä asiat uudelleen, syntyy raskas ja 
epäjohdonmukainen hallintokulttuuri.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Oikaisuvaatimus hylätään. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 
 

 

92 § ESITYS SUORITUSLISÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA KAUHAVAN 

SEURAKUNNASSA 

 
Esittely kirkkoherra Jyrki Jormakka ja talousjohtaja Esa Rämäkkö 

 
Kirkon työ- ja virkaehtosopimus 2018-2020 edellyttää, että seurakunnat ottavat 
käyttöön palkkauksessa erillisen suorituslisän vuoden 2020 alussa. Asiaan liittyvä 
sopimusmateriaali on saatavissa hakusanalla ”kirvestes pdf.” Asiakirjan sivulla 35 
käsiteltävä aihe on kirjattu pykälään 26.  
 
Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 28.9.2018 päättänyt asiassa seuraavaa: 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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24 § SUORITUSLISÄN KÄYTTÖÖNOTTO SEURAKUNNASSA 
 
 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
  
 Työehtosopimus KirVESTES 2018-2020 sisältää suorituslisän käyttöönoton 

vuoden 2020 alussa. Tarkoituksena on määritellä sen maksuperusteet 
syksyllä 2018. Työntekijöille asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet 
marraskuussa 2018. Työntekijöiden työskentelyä seurataan noin vuoden ajan. 
Tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden ajanjaksossa. Seurantajakson 
päätyttyä suorituslisää maksetaan ensimmäisen kerran 1.1.2020 alkavana 
kalenterivuonna. 

 Työnantajan tehtäväksi on annettu määritellä tavoitteet ja työssä 
suoriutumisen taso. Tavoitteiden asettamisesta ja työssä suoriutumisen 
kriteereistä tulee sopia paikallisesti. Molemmista asioista lopullisen päätöksen 
tekee työnantajan edustajan kirkkoneuvosto.  

 Suorituslisää koskevissa asioissa käydään työehtosopimuksen mukaan 
täytäntööpanoneuvottelu. Sen tavoitteena on sopia kahdesta asiasta 
pakollisina: 
1) Suoritustason määrittelemisessä on pakollisena kolme tasoa: 

a. odotusten mukaisen hyvän suoritustason alittava suoritustaso 
b. odotusten mukaisen hyvän suoritustason suoritustaso 
c. odotusten mukaisen hyvän suoritustavan ylittävä suoritustaso 

2) Arviointikriteerit työntekemisestä ovat lisäksi 
a. työssä suoriutuminen (pakollinen) 
b. muut kriteerit voivat olla asiaankuuluvia ja sopivia. Työnantaja 

ehdottaa yhteistyökykyä ja -taitoa. Toinen työantajan edustama 
kriteeri on työn kehittämiseen orientoitumisen kyky ja taito. 

Näiden ohella kriteerejä voi olla työnantajan näkemyksen mukaan 
lisääkin. Neljäs kriteeri auttaisi jossain määrin suorituslisän saajien 
valikointia hienojakoisemmissa tilanteissa. 

  
Päätösesitys: 

 Yhteistyötoimikunta keskustelee päätösesityksestä. Yhteistyötoimikunta 
päättää suoritustason ja arviontikriteerien avoimista kysymyksistä antaakseen 
lausuntonsa kirkkoneuvostolle. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin suoritusarvioinnin tasot 1 a, b ja c. Arviointikriteerit (kohta2) 

hyväksyttiin esitetyssä muodossa lisättynä omassa asemassa toimimisen 
taidot suhteessa koko seurakunnan organisaatioon (alaistaidot). Muita 
kriteereitä olivat työssä suoriutuminen, yhteistyökyky ja -taito, työn 
kehittämisen orientoitumisen kyky ja taito. Yhteistyötoimikunta esittää näitä 
kriteerejä kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
  

KirVESTESin mukaan suorituspalkkion käyttöönoton kriteereistä päättää työnantaja. 
Suorituspalkkion osuus palkkakustannuksista on 1,1% peruspalkoista. Tässä 
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vaiheessa päätetään suorituslisään johtavan työn arviointiperusteista. Suorituslisän 
saajista päätetään jatkossa vuosittain siten, että suorituslisät voidaan maksaa 
kalenterivuosittain.  

 
Päätösesitys: 
 

Esitän, että kirkkoneuvosto päättää hyväksyä työntekijäpuolen kanssa yhdessä 
sovitun neuvotteluratkaisun. Sen mukaan suoritustaso määritellään kolmen 
vaihtoehdon mukaan: 
 

a. odotusten mukaisen hyvän suoritustason alittava suoritustaso 
b. odotusten mukaisen hyvän suoritustason suoritustaso 
c. odotusten mukaisen hyvän suoritustavan ylittävä suoritustaso 

 
Muut kriteerit ovat: 

a. yhteistyötaito ja -kyky 
b. työalan kehittämiseen orientoitunut taito ja kyky 
c. omassa asemassaan seurakuntatyön kokonaisuudessa toimimisen 

taito 
 
Lisäksi seurakunta asettaa operatiivisena johtamistyönä sopimuksen edellyttämät 
henkilökohtaiset tavoitteet jokaisen työntekijän työlle marraskuun loppuun 2018 
mennessä käydyissä kehityskeskusteluissa. Niiden mukaan määritellään suoritustaso 
vuoden päästä. 
 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 
 

93 § HAUTAPAIKAN TAKAISINLUOVUTUS 

 
 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Liitteenä olevat hautasijat halutaan luovuttaa takaisin seurakunnalle 

 
    
Talousjohtajan päätösesitys: 
 
 Hautapaikkaoikeudet otetaan takaisin seurakunnalle. 

 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 
  



KAUHAVAN SEURAKUNTA     PÖYTÄKIRJA 7/2018                8 (10)               
KIRKKONEUVOSTO                       23.10.2018               
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

 
 

94 § MUUT ASIAT 

 

Päätös: Ei muita asioita 

 
 
 

95 § TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

 
 Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 

4 luvun 12 §:n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. 
 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 
 

Talousjohtajan päätösluettelo: 
 
Päätös nro 5§/2018 Ympäristövastaava Kauhavan seurakunnassa (Liite 9) 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 
 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
 
 
 
 

96 §  TIEDOTUSASIAT 

 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat asiat: 
  

- Kortesjärven Pysäkki-rakennuksesta tehty reklamaatio 
- Kortesjärven seurakuntatalon kuntokartoitus 
- Alahärmän kirkkoremontin tilanne 
- Ylihärmän kappalaisen virkaan haku 
 

 
 

Päätös:  Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 
  
 
 

97 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 

 OSOITUS   
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Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa. (Liite 10) 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.03. Lopuksi laulettiin virsi 552 
 
    
  
 
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja     sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 

Kauhavalla 25.10.2018 
 
  
  
 Esa Vaittinen  Ritva Väkiparta  
 

 
 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 

 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 26.10.- 09.11.2018 ja sen nähtävänä pitämisestä 
on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän 
seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla viraston ja seurakuntatoimistojen aukioloaikoina 12.10.-
09.11.2018.        
 
 
Todistaa viran puolesta 
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    _______________________   
Ilmoitustaulun hoitaja  


