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Leena Jänikselä, Riitta Kangasluoma, Anna-Maija Klemettilä, Kari Nirha
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sihteeri
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Eeva Jylhä
Jorma Kallio
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pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Koulukatu 2, 62100 Lapua
Todistaa viran puolesta
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15 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
16 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8:5 ja kirkkovaltuuston
työjärjestyksen mukaan laillisesti koolle kutsuttu.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 § ESTEEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3§:
”Mikäli valtuutetuilla on tilapäinen este, on hänen ilmoitettava siitä
valtuuston puheenjohtajalle tai kirkkoherralle, jolloin hänen
varajäsenelleen on viipymättä toimitettava kutsu kokoukseen. Kutsu on
toimitettava, mikäli mahdollista kirjallisesti. Sen jälkeen, kun valtuusto on
hyväksynyt esteen, varajäsen voi toimia estyneen tilalla. ”
Esitys:

Käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Päätös:

Käsiteltiin valtuutettujen Leena Jänikselän, Riitta Kangasluoman, AnnaMaija Klemettilän ja Kari Nirhan esteet ja päätettiin hyväksyä ne.

18 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitys:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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19 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka määrätään
tarpeen tullen toimimaan tämän kokouksen ääntenlaskijoina. Lisäksi
kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitetaan
seurakunnan ilmoitustaululla 10.6.-11.7.2019
Merkitään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 10. päivästä kesäkuuta
lähtien kirkkoherranvirastossa toimiston aukioloaikoina.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva Jylhä
ja Jorma Kallio.
Merkittiin, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 10. päivästä kesäkuuta
lähtien kirkkoherranvirastossa toimiston aukioloaikoina.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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20 § LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN JA LAPUAN KAUPUNGIN
MAANVAIHTOKAUPAN YHTEYDESSÄ SAADUN TILAN HUHTA 408-405-4-172 KIRJAUS
INVESTOINNIKSI
Kn 26.3.2019 § 52
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta ja Lapuan kaupunki tekivät
maanvaihtokaupan elokuussa 2018. Seurakunta luovutti määräalat
tilasta Siirilä ja Virranniemi sekä tilan Lukkarilan kokonaan. Vaihdossa
seurakunta sai tilan Huhta ja välirahaa 267.562 euroa. Vaihdossa
saadun tilan arvo on 107.000 euroa ja kirjanpidossa se kirjataan taseen
maa- ja vesialueisiin ja se tulee sitä kautta käsitellä investointina.
Maanvaihtokaupan yhteydessä ei ole erikseen kirkkovaltuustolta
anottu investointimäärärahaa tilan Huhta hankintaan, vaikka
kirkkovaltuustossa
seurakunnan
ja
kaupungin
välinen
maanvaihtokauppa on käsitelty.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
investointimäärärahan ylityksen 107.000 euroa, mikä johtuu
seurakunnan ja kaupungin välisestä maanvaihtokaupasta.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyy investointimäärärahan ylityksen 107.000 euroa, mikä johtuu
seurakunnan ja kaupungin välisestä maanvaihtokaupasta.
Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi investointimäärärahan ylityksen.

Lisätietoja: Anne Marjamäki, p. 040-353 6623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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21 § LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018
Kn 26.3.2019 § 55
Liite : Tasekirja 2018
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 11.pykälän mukaan, kirkkoneuvoston on
laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä tilinpäätös ja päättää
vastuuvapaudesta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden
kesäkuussa.
Tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Tasekirja sisältää
tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Toimintakertomus
sisältää talouskatsauksen, jossa saa yleiskuvan talouden kehittymisestä.
Toimintakertomus sisältää myös hallintoelinten kokoonpanon, tietoa
seurakunnan
henkilöstöstä,
väestötilaston
ja
työalojen
toimintakertomukset toteutumisvertailuineen. Tilinpäätöslaskelmiin
kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase liitetietoineen.
Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot ovat 686.538 euroa ja
toimintakulut n. 3.082.000 euroa. Toimintakulut laskivat 2,6%
edellisvuodesta. Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot ovat
yhteensä n. – 2.395.400 euroa. Kirkollisveroa on kertynyt yhteensä n.
2.941.000 euroa. Kirkollisverotuloja saatiin n. 141.000 euroa vähemmän
kuin vuonna 2017. Kirkollisverotulot laskivat edellisvuodesta n. 4,6%.
Valtionrahoitusta seurakunnille maksetaan yhteiskunnallisten asioiden
(hautatoimi, kulttuuriperintö ja väestökirjanpito) hoitamisesta. Lapuan
tuomiokirkkoseurakunnan saama valtionrahoituksen osuus oli 283.380
euroa.
Tuloslaskelman mukainen vuosikate on n. 552.535 euroa. Vuonna 2017
vuosikate oli 276.620€.
Vuoden 2018 investoinnit olivat yhteensä n. 242.800 euroa.
Tilikauden ylijäämä vuodelta 2018 oli 321.408 euroa. Tilikauden suurta
ylijäämää selittää Lapuan kaupungin kanssa tehty maanvaihtokauppa,
josta aiheutui n. 371.000 euron pysyvien vastaavien myyntivoittokirjaus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2018
2. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 321.408,27 euroa
siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille
3. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille
4. esittää toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja (1) allekirjoitti tilinpäätöksen
vuodelta 2018 ja (2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
321.408,27 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä (3)
antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille sekä (4) esittää toimintakertomuksen
kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto lisäksi toivoo, että alkusyksystä kutsuttaisiin
kirkkohallituksen edustaja luennoimaan koko kirkon tulevaisuuden
näkymistä luottamushenkilöille. Tämä toimisi pohjana/alustuksena
seurakunnan strategisille päätöksille.
Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta
2018 ja päätti, että tilikauden ylijäämä 321.408,27 euroa siirretään
edellisten vuosien yli/alijäämätilille.
Kirkkovaltuusto toteaa, että alkusyksystä kirkkohallituksen edustajat
tulevat luennoimaan seurakuntaan koko kirkon tulevaisuuden näkymistä
luottamushenkilöille. Tämä toimii pohjana seurakunnan strategisille
päätöksille.

Lisätietoja: Anne Marjamäki, p. 040-353 6623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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22§ LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2018
Kn 21.5.2019 § 89
Liite: tilintarkastuskertomus
Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab /tilintarkastaja Esko Säilä on
suorittanut
Lapuan
tuomiokirkkoseurakunnan
tilintarkastuksen
13.5.2019 ja antanut siitä liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen.
Esitys, talousjohtaja:
Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja esitetään kirkkovaltuustolle,
että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään
tilivelvollisille tilikaudelta 2018
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja päätti, että
vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään
tilivelvollisille tilikaudelta 2018.
Lisätietoja: Anne Marjamäki, p. 040-353 6623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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23§ ETELÄ- JA KESKIPOHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018
Kn 26.3.2019 § 54
Liite: tilinpäätös, kokouspöytäkirja
Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirien hengellisen työn
johtokunta käsitteli kokouksessaan 18.2.2019 vuoden 2018
toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ja hyväksyi sen omalta osaltaan ja
päätti jättää sen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan hallinnon
käsiteltäväksi.
Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirien Hengellisen tilinpäätös
osoittaa vuodelta 2018 alijäämää 15.212,02 euroa. Alijäämäinen
tilinpäätös oli ennakoitu jo talousarvion laatimisen yhteydessä, koska
tarkoituksena oli käyttää edellisten tilikausien ylijäämiä.
Toimintatuottoja kertyi yhteensä 124.798,40 euroa, mitkä
muodostuivat seurakuntien maksuosuuksista. Toimintakulut olivat
139.033,85 euroa. Tarkemmat tiedot tilinpäätösluvuista käyvät ilmi
tasekirjasta.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirien
hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018
Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirien johtokunnan esityksen
mukaisesti kirkkovaltuustolle ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää E- ja K-Pohjanmaan
erityishuoltopiirien hengellisen työn toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen vuodelta 2018 kirkkovaltuustolle ja päättää, että
tilikauden alijäämä 15.212,02 euroa siirretään edellisten vuosien
yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille.
Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin
hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018
ja päätti, että tilikauden alijäämä 15.212,02 euroa siirretään edellisten
vuosien

Lisätietoja: Anne Marjamäki, p. 040-353 6623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________
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24§ ETELÄ- JA KESKIPOHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN
TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018
Kn 21.5.2019 § 90
Liite: Tarkastuskertomus
Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab /tilintarkastaja Esko Säilä on
suorittanut E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn
tarkastuksen 13.5.2019 ja antanut siitä liitteen mukaisen
tarkastuskertomuksen.
Esitys, talousjohtaja:
Merkitään
tilintarkastuskertomus
tiedoksi
ja
esitetään
kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja
vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2018
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2018.
Lisätietoja: Anne Marjamäki, p. 040-353 6623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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25 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2019-2022
Kn 26.3.2019 § 56
Liitteet: Tarjous
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7§:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen
kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja
talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden
varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Seurakuntatalouden
tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö vuodesta 2011 alkaen.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajalla
on
oltava
edellytyksen
riippumattoman ja riittävän tilintarkastuksen toimittamiseen.
Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle kirkkovaltuustolle, jonka toimikausi
on alkanut vuoden 2019 alusta. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden
tarkastukset sekä rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan
osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi
katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
Seurakunta
on
pyytänyt
tarjousta
hallinnon
ja
talouden
tarkastuspalveluista KPMG Oy:ltä, joka on toiminut pitkään seurakunnan
tilintarkastusyhteisönä. Vuosittaiset tilintarkastuskustannukset eivät ole
merkittäviä, joten tästä syystä tarjousta ei ole pyydetty muilta
tilintarkastusyhteisöiltä.
Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus tutustua KPMG:n antamaan
tarjoukseen kokouksessa. Tarjous sisältää liikesalaisuuksia eivätkä ne siksi
ole julkisia.
Esitys, talousjohtaja:
1. Kirkkoneuvosto tutustuu KPMG:n tarjoukseen ja
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi KPMG Oy:n hoitamaan
kirkkovaltuuston toimikautta 2019-2022 vastaavien vuosien hallinnon
ja talouden tarkastuksen kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esitykset.
Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi KPMG Oy:n hoitamaan kirkkovaltuuston toimikautta
2019-2022 vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastajaksi.
Lisätietoja: Anne Marjamäki p. 040-353 6623
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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26 § DIAKONIATYÖN OHJEET

Kn 23.4.2019 § 69
Liite Diakoniarahastosääntö
Diakoniatyöryhmä on käsitellyt avustussäännön ja diakoniarahaston
säännöt ja esittää niitä kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Avustussäännössä todetaan periaatteet, joiden mukaan seurakunnan
diakoniatyö voi avustaa seurakunnan jäsentä tai paikkakunnan
asukasta. Avustussääntöä ei ole ollut aikaisemmin. Edellinen
diakoniarahaston sääntö on hyväksytty 17.1.1979. Uudessa säännössä
pykälät on päivitetty ja hyväksytyksi tultuaan se kumoaa edellisen
säännön. Säännöt ovat liitteenä.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto
hyväksyy
Lapuan
tuomiokirkkoseurakunnan
diakoniatyön avustussäännön ja esittää diakoniarahaston säännön
hyväksymistä kirkkovaltuustolle.
Päätös, kirkkoneuvosto:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan
diakoniatyön avustussäännön seuraavalla tekstimuutoksella: ostoosoitus ei oikeuta tupakan tai alkoholin hankkimiseen.
2. Kirkkoneuvosto antaa diakoniarahastosäännön kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Merkittiin, että Oiva Nyrhilä saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn yhteydessä klo 18.00

Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi diakoniarahastosäännön.
Lisätietoja: Anne Marjamäki, p. 040-353 6623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________
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27 § TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2020
Kn 23.4.2019 § 71
Seurakunnan jäsenten tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien
rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista
säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka
kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen
lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Kirkkolain 15 luvun 2§:n
mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja saadaan käyttää
ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee lisäksi
osallistua kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston menojen
rahoittamiseen.
Vuoden 2018 kirkollisverotulot tippuivat n. 4,6% vuodesta 2017 eli n.
141.000 euroa. Kirkollisverotulojen on ennustettu vähenevän tulevina
vuosina. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuloveroprosentti vuonna
2019 on 1,75 %. Tuloveroprosentti on pysynyt samana useita vuosia.
Menojen tasapainottaminen vuoden 2020 talousarviossa ja tulevina
vuosina on realistisempi vaihtoehto kuin tuloveroprosentin
nostaminen.
Tuloveroprosenttia 1,75 % käytetään myös talousarviovuoden 2020
laadinnan pohjana. Sitä on käytetty pohjana myös talouden
toimintasuunnitelmissa vuosien 2020 ja 2021 osalta.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020
talousarvion laatimisen lähtökohtana käytetään entistä 1,75 % suuruista
tuloveroprosenttia ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että
vuoden 2020 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.
Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,75%.
Lisätietoja: Anne Marjamäki, p. 040-353 6623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________
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28 § YHTEISEN REKISTERITOIMISTON PERUSTAMINEN JA SIIHEN LIITTYMINEN
Kn 21.5.2019 § 83
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että
kirkonkirjojenpito
toteutetaan
tulevaisuudessa
alueellisissa
keskusrekistereissä. Täysistunnon linjausten perusteena olivat
kirkonkirjojenpidosta tehdyt johtopäätökset. Hankkeen aikataulu
määriteltiin siten, että alueellisten keskusrekisterien muodostamiseen
ryhdyttäisiin viimeistään vuonna 2017 (yleiskirje nro 27/2015).
Aluekeskusrekistereiden perustaminen ei ole kuitenkaan edennyt
täysistunnon vuonna 2015 linjaamassa aikataulussa.
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä
kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon
tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla
keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee
siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen
muodostamisesta.
Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden
2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja
väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään
seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä
on otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä
suomen että ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien
keskittymisen kirkon perustehtävään.
Lapuan hiippakunnassa on suunniteltu ja valmisteltu perustettavaksi
Lapuan hiippakunnan alueellinen keskusrekisteri, jonka piiriin tulisivat
kaikki Lapuan hiippakunnan seurakunnat, pois lukien ne seurakunnat,
jotka ovat jo osa toista keskusrekisteriä. Hankkeen ohjausryhmänä ovat
toimineet lääninrovastit, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja Jyväskylän
seurakunnan Tuomas Palola. Hanketta on valmisteltu vuodesta 2017
lukien ja keskusrekisterin oli alun perin tarkoitus aloittaa 1.1.2019.
Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista digitaalisten aineiston
tarkastuksen keskeneräisyyden takia.
Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana
on suunniteltu toimivan Jyväskylän seurakunta.
Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.
Seurakuntien tulee tehdä valtuustoissaan päätös keskusrekisteriin
liittymisestä heinäkuun 2019 alkuun mennessä ja ilmoittaa
päätöksestään tuomiokapitulin lakimiesasessorille. Keskusrekisterin
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johtaja aloittaa tehtävässään 1.9.2019 mennessä, jonka jälkeen
aloitetaan keskusrekisterin muun henkilöstön rekrytointi.
Kun kaikkien liittyvien seurakuntien osalta on saatu tiedot, aloittaa
tuomiokapituli yhdessä keskusrekisterin aloittavan johtajan kanssa
tarkemman valmistelun.
Keskusrekisteri tulee toimimaan hajautetusti siten, että Jyväskylän
toimipisteen lisäksi toimipisteet avataan myös Seinäjoelle ja Vaasaan.
Maantieteellinen hajauttaminen on tarkoituksenmukaista henkilöstön
rekrytoinnin helpottamiseksi ja monipuolisen osaamisen saamiseksi.
Lisäksi on mahdollista, että avataan pienempiä toimipaikkoja alussa.
Keskusrekisterin osalta on arvioitu, että henkilöstön tarve on 1
henkilötyövuosi 100000 jäsentä kohdin. Näin ollen varmuus
keskusrekisterin henkilöstön määrästä saadaan vasta kun tiedetään
liittyvien seurakuntien määrä.
Hankkeen ohjausryhmä on linjannut, että mikäli asiassa ei ole
lainsäädännöstä johtuvia esteitä, tulee keskusrekisteriin mahdollisesti
myöhemmin liittyville seurakunnille liittymismaksu, jolla tasataan
keskusrekisterin aloitusvaiheessa liittyneillä seurakunnille mahdollisesti
aiheutuneita lisäkustannuksia.
Keskusrekisteri on seurakunnille maksullinen. Selvitysvaiheen
perusteella arvioidaan, että keskusrekisterin kustannus tulee olemaan
seurakunnalle noin 3 euroa/jäsen. Keskusrekisterin tavoitteena on
kuitenkin toiminnan tehostaminen siten, että kustannustaso pysyisi
mahdollisimman matalana. Realistisesti arvioiden kuitenkin
tehostamisesta saatavat säästöt eivät tulle realisoitumaan
ensimmäisten toimintavuosien aikana.
Keskusrekisterille tulee tehtävän sopimuksen lisäksi johtokunta, jonka
Kirkkojärjestyksen 16 luvun 2 §:n mukaan, jos seurakunnat haluavat
järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen
keskusrekisteriin, seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä
sopimus.
Seurakuntien tulee siis liittyä johonkin alueelliseen keskusrekisteriin
vuoteen 2022 mennessä. Päätöksen liittymisestä tekee seurakunnan
kirkkovaltuusto. Keskusrekisteriin liittyminen muuttaa olennaisella
tavalla kirkkoherranvirastojen työtä ja sen takia työ virastossa vähenee.
Seurakunnan tulee ottaa tämä huomioon henkilöstöresurssejaan
pohtiessa.
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Keskusrekisteriin liittymisen myötä seurakunnan velvoitteet
henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kevenevät huomattavasti
ja vastuu tietojen oikeellisuudesta siirtyy keskusrekisterille.
Viime vuoden jäsenmäärällä laskettuna (n. 12500 jäsentä) yhteisen
rekisteritoimiston vuosittainen kustannus olisi 37.500 euroa. Jos toinen
toimistosihteeri
(60%)
vähennetään
kirkkoherranvirastosta,
henkilöstömenojen vähennys on n. 30.000 euroa. Kustannukset siis
kasvavat n. 7500 euroa nykytiedon mukaan.
Vuosilomien ajaksi pitänee kuitenkin kirkkoherranvirastoon palkata
sijainen, ellei päätetä, että kirkkoherranvirasto on vuosilomien ajan
suljettuna tai mietitä muita vaihtoehtoisia tapoja hoitaa
kirkkoherranviraston tehtäviä. Vuosilomasijaisen palkkauskustannukset
ovat arviolta 6.150 euroa (2 kk) eli muutoksen aiheuttama kustannus
olisi + 13.850 €.
Toinen pohdittava asia on, että kuinka paljon kirkkoherranvirastoon
jäävälle
toimistosihteerille
jää
muutoksen
jälkeen
töitä.
Taloustoimistossa olisi ainakin ajoittain tarvetta saada aputyövoimaa
vuosilomien ajaksi, mutta kustannuksia ei näytetä saavan alemmaksi
tällä yhteisellä rekisteritoimistolla.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle,
että
Lapuan
tuomiokirkkoseurakunta liittyy perustettavaan uuteen aluerekisteriin.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta liittyy perustettavaan uuteen
aluerekisteriin 1.1.2020.

Päätös, kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen ja päätti, että Lapuan
tuomiokirkkoseurakunta liittyy perustettavaan uuteen aluerekisteriin
1.1.2020.
Kirkkovaltuusto pitää henkilöstötarvearviota
100.000 jäsentä kohti) epärealistisena.

Lisätietoja: Matti Salomäki, p. 044-727 6996
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29 § ILMOITUSASIAT
-

Mirjami Mäntymaa ja Matti Salomäki kertoivat kuulumiset kevään
kirkolliskokouksesta.
Seurakunnan toiminnan kesäesite
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-

Tuomiokirkon urkujen soiton äänenvoimakkuutta on toisinaan
pidetty turhan lujana.
Toivottiin, että jumalanpalveluksien toimittajat mainittaisiin
jumalanpalveluksen yhteydessä.
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31 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.29 ja antoi valitusosoituksen.
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