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KUULUTUS

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 21.02.2018 pidetyn kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.02.2018 – 27.03.2018 Rautalammin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.
Rautalampi 09.02.2018

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 26.02.2018-27.03.2018
Rautalampi 28.03.2018

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
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KOKOUSKUTSU

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
keskiviikkona 21.02.2018 klo 18.00 seurakuntatalolla.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen
Liittyminen Kuopion aluekeskusrekisteriin
Ilmoitusasiat

Rautalammilla 09.02.2018

Olli Markkanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2018
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

21.02.2018 KLO 18.00-18.50
SEURAKUNTATALOLLA

JÄSENET:
-Annala Pekka
-Hintikka-Varis Sari
-Hotti Anu
+Huuskonen Matti
+Hämäläinen Merja
-Jalkanen Sirpa
+Jääskeläinen Veera
+Karjalainen Jaakko
+Korhonen Hannu
-Lundberg Lauri
+Markkanen Olli
-Nenonen Minja-Riina
+Puranen Eeva-Liisa
+Varis Paula
+Vesterinen Arto
Varajäsenet:
+Palokangas Risto
+Hytönen Raimo
+Hiironen Riitta
MUUT LÄSNÄOLLEET
+Tuovinen Pekka, kirkkoherra
+Manninen Tuula, talouspäällikkö, sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET
Olli Markkanen
puheenjohtaja

Tuula Manninen
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Rautalammilla
Eeva-Liisa Puranen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

Paula Varis
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 luku 5 §.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja -neuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon
ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenelle: 09.02.2018. Ilmoitus kokouksesta ja pöytäkirjan
nähtävillä olosta on asetettu seurakunnan ilmoitustaululle 09.02.2018.
ESITYS: Kirkkovaltuusto toteaa, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5
§:n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4
§:n mukaisesti päätösvaltainen.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
ESTEITTEN HYVÄKSYMINEN
KJ 7:3,3. Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta
kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan
jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen
sijaansa.
ESITYS: Käsitellään kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaan valtuutettujen esteet ja
päätetään niiden hyväksymisestä sekä todetaan estyneiden varajäsenet.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Esteestä kokoukseen osallistumiselle olivat ilmoittaneet: Pekka
Annala, Sari Hintikka-Varis, Anu Hotti, Sirpa Jalkanen, Lauri Lundberg.
Kokoukseen varajäseninä kutsutut: Risto Palokangas, Raimo Hytönen ja Riitta Hiironen.
3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
ESITYS: Kirkkovaltuusto hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n 1-2 momentin mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä
pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Kirkkovaltuuston
työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan
kokouksen pöytäkirjan.
ESITYS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Eeva-Liisa Puranen ja Paula Varis.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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5§
LIITTYMINEN KUOPION ALUEKESKUSREKISTERIIN
KL 16 luvun 3 § mukaan seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pidon yhteisenä
keskusrekisterinä. Yhteisen keskusrekisterin järjestämisestä säädetään tarkemmin KJ 16 luvussa.
Kirkkohallituksen linjauksen mukaan tulevaisuudessa kirkonkirjojenpito toteutetaan alueellisissa
keskusrekistereissä. Linjauksen taustalla on pyrkiminen parempaan kustannustehokkuuteen ja
palvelutasoon sekä riittävän asiantuntijuuden varmistaminen tilanteessa, jossa henkilötietojen
sähköinen hallinnointi lisääntyy.
Kuopion hiippakunnassa eri yhteyksissä käydyissä neuvotteluissa on päädytty siihen, että
aluekeskusrekistereihin liittymistä voidaan alkaa valmistella ja että Kuopion hiippakunnassa voisi
jatkossa olla neljä aluekeskusrekisteriä. Rautalammin rovastikunnan seurakunnat voisivat näiden
neuvottelujen tuloksena syntyneen näkemyksen mukaan liittyä Kuopion ev.lut. keskusrekisteriin.
Asiaa on esitelty Rautalammin rovastikuntaneuvoston kokouksessa 14.3.2017: Mikäli kaikki
alueen seurakunnat liittyvät Kuopion aluekeskusrekisteriin, on seurakunnalle arvioitu tulevan
vuotuisiksi kustannuksiksi 2,70 euroa / jäsen.
Myös esim. rovastikuntakohtaisen keskusrekisterin perustaminen on periaatteessa mahdollista,
mutta sen perustaminen ja ylläpitäminen tulisi mitä ilmeisimmin kalliimmaksi kuin liittyminen
olemassa olevaan Kuopion evl.lut. keskusrekisteriin.
Rautalammin seurakunnalle liittyminen aluekeskusrekisteriin tarjoaa osaltaan mahdollisuuden
järjestellä kirkkoherranviraston hoidon ja taloustoimiston tehtäviä niin että kokonaistyömäärästä
selvitään yhden työntekijän voimin.
Edellytyksenä liittymiselle on, että seurakunnan perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointi ja
tarkastus on saatettu päätökseen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Rautalammin
seurakunnan osalta tämä ehto tulee täyttymään.
Rautalammin seurakunta on asioinut Kuopion keskusrekisterin kanssa mm. pyytäen
rekisterinjohtajalta neuvoja kirkonkirjojen pitoa varten.
Päätöksen liittymisestä muiden kuin Kuopion seurakuntien osalta tekevät kirkkovaltuustot.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on lähettänyt kirjeen, jossa pyydetään v. 2017 loppuun
mennessä sitovaa päätöstä liittymisestä Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen. Sopimus
Kuopion aluekeskusrekisteristä on tarkoitus allekirjoittaa keväällä 2018.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kirje liitteineen (sopimus Kuopion aluekeskusrekisteristä,
Kuopion aluekeskusrekisterin johtosääntö, Kuopion aluekeskusrekisterin tehtäväluettelo)
lähetetään liitteinä.
Kirkkoneuvosto 29.11.2017 § 12
Kirkkoneuvosto päätti, että pyydetään lisäselvitykset alv:n osuudesta maksuihin ja
valtionrahoituksen osuuden kertyminen seurakunnalle, jos siirrytään aluekeskusrekisteriin.
Selvitetään myös, millä aikataululla on mahdollista liittyä Kuopion aluerekisteriin myöhemmin.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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Rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen on 30.11.2017 ja 12.1.2018 lähetetyillä kirjeillään antanut
kirkkoneuvoston pyytämiä lisäselvityksiä.
Pulkkisen mukaan hallintojohtaja Timo Korhonen on ollut yhteydessä asiaa käsitteleviin
verohallinnon virkamiehiin, jolloin on todettu, että keskusrekisterin toiminta on niin itsestään
selvästi arvonlisäverotonta, ettei varsinaista ennakkopäätöstä kannata edes lähteä hakemaan. Kyse
ei ole palvelujen myymisestä, vaan seurakuntien yhteistoiminnasta, jossa kirkonkirjojenpidon
tehtävät hoidetaan yhteisesti omakustannushintaan. Samaan lopputulokseen on päädytty myös
Oulussa, kun sikäläiseen keskusrekisteriin liittyi viime vuodenvaihteessa uusia seurakuntia.
Sopimusteksti tulee siis korjata esim. muotoon ”isäntäseurakunta on selvittänyt toiminnan
arvonlisäverottomuuden”.
Edelleen Pulkkinen toteaa, että keskusrekisteriin liittyminen ei vaikuta millään tavalla
seurakunnan saamaan valtionosuuteen, joka siis pysyy ennallaan.
Pulkkinen toteaa myös, että keskusrekisteriin on mahdollista liittyä myöhemminkin. Nyt
solmittavasta sopimuksesta on tarkoitus tehdä Kuopion yhteisessä kirkkovaltuustossa päätös
20.3.2018. Tarkoitus olisi, että ne seurakunnat, jotka ovat liittymässä vuoden 2019 alussa, olisivat
tiedossa jo tuossa vaiheessa ja mukana sopimuksessa. Rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen tulee
keskustelemaan kevään 2018 aikana käytännön asioista ja kuulemaan seurakunnan käytännöistä,
jotta pystytään löytämään yhteiset toimintatavat, jotka palvelevat kaikkia mahdollisimman hyvin.
Myöhemminkin, tulevina vuosina uusia seurakuntia voidaan ottaa Kuopion yhteisen
kirkkoneuvoston päätöksellä keskusrekisterin johtokunnan esityksestä aina uuden kalenterivuoden
alussa.
12.1.2018 mennessä olivat myönteisen päätöksen liittymisestä tehneet jo Hankasalmen, Joroisten,
Konneveden, Leppävirran, Pieksämäen, Tervon ja Vesannon seurakunnat. Kielteisen päätöksen
ovat tehneet Varkauden, Heinäveden ja Siilinjärven seurakunnat; Suonenjoen osalta asiaan
palataan kevään 2018 aikana.
Kirkkoneuvosto 30.01.2018 § 8
Kirkkoneuvosto päätti pyytää vielä rekisterinjohtaja Mika Pulkkisen vierailulle selvittämään
keskusrekisteriin siirtymiseen liittyviä asioita ennen kirkkovaltuuston kokousta.
Mika Pulkkisen kanssa pidettiin neuvottelu 6.2.2018. Neuvotteluun oli kutsuttu kaikki
kirkkoneuvoston jäsenet ja kirkkovaltuuston puheenjohtajat. Kirkkoneuvoston jäseniä oli pyydetty
lähettämään kysymyksiä etukäteen ellei voi osallistua palaveriin. Neuvottelussa olivat mukana:
kirkkoherra Pekka Tuovinen , talouspäällikkö Tuula Manninen, toimistosihteeri Jaana Pakarinen,
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Olli Markkanen ja kirkkoneuvoston jäsen Arto Vesterinen.
Kirkkoneuvoston jäsenistä Merja Hämäläinen , Paula Varis ja Hannu Korhonen ilmoittivat
esteestä etteivät voi osallistua palaveriin. Pekka Annala lähetti kysymyksiä etukäteen.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rautalammin seurakunta liittyy
Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen, ja että se hyväksyy liitteen mukaisen Kuopion
aluekeskusrekisterin johtosääntöehdotuksen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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6§
ILMOITUSASIAT
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 16/2017 14.12.2017
Rautalammin kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi
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7§
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
ESITYS: Kirkkovaltuuston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus:

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

