KIRKKONEUVOSTO 30.01.2018

KUULUTUS
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 30.01.2018 pidetyn kokouksen
tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 05.02.2018-06.03.2018
Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Rautalampi 25.01.2018

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 25.01.2018-06.03.2018
Rautalampi 7.3.2018

Suvi Iso-Herttua, kirkkoherra vs
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

1/2018

PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE
AIKA: 30.01.2018 klo 17.00-18.10
JÄSENET:
+TUOVINEN PEKKA, PJ
+VARIS PAULA, VPJ
-ANNALA PEKKA
+HUUSKONEN MATTI
+HÄMÄLÄINEN MERJA
-JÄÄSKELÄINEN VEERA
+VESTERINEN ARTO

VARAJÄSENET:

VIRTA IRMELI
- HINTIKKA-VARIS SARI
JALKANEN SIRPA
HOTTI ANU
+ KORHONEN HANNU
LUNDBERG LAURI

LÄSNÄ:
+ MARKKANEN OLLI, KIRKKOVALTUUSTON PJ
+ KORHONEN HANNU, KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ
+ MANNINEN TUULA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SIHTEERI
+ PAKARINEN JAANA, KUTSUTTUNA, HALLINTOON PEREHTYMINEN

ALLEKIRJOITUKSET:

PEKKA TUOVINEN
PUHEENJOHTAJA

TUULA MANNINEN
SIHTEERI

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
RAUTALAMMILLA

PAULA VARIS

Pöytäkirjantarkastajat
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja
paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n
mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Paula
Varis ja Pekka Annala.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Varis ja Matti Huuskonen.
3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä.
Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos
asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se
edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.
Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei
hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talouspäällikkö, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa
viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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4§
ILMOITUSASIAT
4.1.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
1/2018
Vuoden 2018 seurakuntavaalit
4.2.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A 9/2017
1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2018 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2018 lukien
A 10/2017
1. Luottamusmieskoulutus
2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus
A 11/2017
1. Ryhmähenkivakuutussopimus
2. Rokotussuoja sairaalasielunhoidossa
4.3.
Kirkkoherran päätöspöytäkirja 32/2017, 1/2018
Päätöspöytäkirja liitteenä
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

5§
MAATALOUSMAAN VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Rautalammin seurakunta on vuokrannut Pappilan tilasta 18:340 Lassi Matilaiselle n 2,84 ha
suuruisen alueen maatalousmaaksi. Määräaikainen vuokrasopimus on päättynyt 31.12.2017.
Alueen vuokrauksesta on neuvoteltu uusi maanvuokrasopimus joka lähetetään liitteenä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Rautalammin seurakunta vuokraa Lassi Matilaiselle
Pappilan tilasta 18:340 n. 2,84 ha:n suuruisen alueen maatalousmaaksi ajalle 1.1.201831.12.2020. Vuotuinen vuokra on 420 €, vuokra sidotaan marraskuun 2017 indeksilukuun.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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6§
KOLEHTISUUNITELMA VUODELLE 2018
Kolehtisuunnitelma lähetetään liitteenä.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ja päättää
samalla antaa kirkkoherralle valtuudet muutosten tekemiseen tarvittaessa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

7§
VELI-JUSSI JALKASEN ALOITE
Veli-Jussi Jalkanen on lähettänyt 4.1.2018 sähköpostiviestillä kirkkoneuvostolle aloitteen koskien:
1) saarnanpitäjän nimen palauttamista kuukausittain sähköpostitse, tilaajalistan mukaan lähetettävää tiedotteeseen
2) kirkon ovien tiivistämistä.
Veli-Jussi Jalkasen kirje on liitteenä.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi Veli-Jussi Jalkasen
aloitteen ja toteaa, että siinä ehdotetut toimet ovat jo vireillä.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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Hannu Korhonen poistui kokouksesta § 8 aikana klo 18.05.
8 §
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 2,7 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.
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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 yhteistoiminnassa, 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.
PUHEENJOHTAJAN 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. Pyydetään rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen vierailulle ja selvittämään keskusrekisteriin siirtymiseen liittyviä asioita ennen kirkkovaltuuston kokousta.
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9 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Pöytäkirjantarkastajat

