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Varaj äsenet:
Raimo Mattila
Muut saapuvilla olleet:
Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra
Risto Jaakola, sihteeri

x
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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra piti alkuhartauden.
1

Kokouksen avaus
Ehdotus:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä oli 18 valtuutettua joista -varavaltuutettua.
Kutsutaan varajäsenet estyneiden tilalle.
Todetaan, että kokous on Kirkkojärjestyksen 8:5 §:nja kirkkovaltuuston
työjärjestyksen 3 § :n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja, että se on jä
senmäaraan nahden Kirkkolain 7:4 §:n mukaisesti päätösvaltainen
Päätös:
Todettiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

3

Esteiden hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy poissa olevien valtuutettujen es
teet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

4

Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kutsun mukaisen asialuettelon tämän kokouk
sen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 § :n mukaan.
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Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Selvitys:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tapana on ollut, että kirkkovaltuuston jäsenet toimivat pöytäkirjan tarkas
taj ina vuorotellen aakkosjärjestyksen mukaan.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Nykäsen ja
Otso Paakkisen, ja päättää että pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa
12.2.2020-16.3.2020.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Nykänen ja Otso Paakkinen, jotka
toimivat myös ääntenlaskij oma,
ja hyväksyttiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.
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Tiedotusasiat
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto toteaa tiedoksi:
rakennushankkeiden tilanne
alustavaa tietoa tilinpäätöksestä
tilastoraportti 1-12 / 2019
henkilöstösuunnitelman tekeminen tuleville vuosille aloitettu
on käyty yhteistyötunnusteluja Hirvensalmen seurakunnan kanssa
-

-

-

-

-

Päätös:
Todettiin tiedoksi.
Muutoksenhakuohjeet:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.
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7 Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalin suorittaminen
Selvitys:
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa suoritetaan 11.2.2020 hiippakuntavaltuustojen
jäsenten vaali ja kirkolliskokousedustajien vaali.
Mikkelin hiippakunnan alueella vaalin toimeenpanee tuomiokapitulin nimeämä vaalilau
takunta, mikä on lähettänyt seurakunnille ohjeet vaalin toimittamisesta.

Esitys:
Kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä suoritetaan kyseiset vaalit, ja
vaalien toimittamisesta tehdään erillinen pöytäkirja, mikä toimitetaan ää
nestyslippujen kanssa tuomiokapituliin, ja kopio siitä jää kirkkovaltuuston
pöytäkirjan liitteeksi.
Kirkkovaltuuusto

Päätös:
Vaalit suoritettiin ja siitä tehtiin oma pöytäkirja.

Muutoksenhakuohjeet:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 § :n mukaan.
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Liittyminen Lahden aluekeskusrekisterin jäseneksi
Selvitys:
Kneuv 22.1.2020 § 5
Seurakuntamme on liityttävä vuoden 2022 alkuun mennessä johonkin
alueelliseen keskusrekisteriin. Seurakuntia ohjeistetaan kirklcohallituksen
yleiskirjeessä 4/20 19 näin:
Kirkkohallituksen täysistunto linjasijoulukuussa 2018 pidetyssa kokouk
sessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja vä
estökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskus
rekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä keskus
rekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta.
Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021
jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiinja väestökir
janpitoon liittyviä viranomaistehtävia, vaan ne tehdään seurakuntien
muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on otettava
huomioon seurakuntalaisten palveleminenja toiminta sekä suomen että
ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen
kirkon perustehtävään.
Hiippakuntamme alueella on olemassa kaksi aluekeskusrekisteriä: Kou
volan ja Lahden aluekeskusrekisterit. Kouvolan isäntäseurakuntayhtymä
nä toimii Kouvolan seurakuntayhtymä ja aluerekistenn sijaintipaikka on
Kouvola. Henkilökuntaan kuuluu rekisteripäällikkö, joka vastaa aluekes
kusrekisterin toiminnasta sekä tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa,
joiden esimiesrekisteripäällikkö on. Kyseessä on “keskitetyllä” mallilla
toimiva aluekeskusrekisteri, jonka kaikki työntekijät ovat Kouvolan seu
rakuntayhtymän työntekijöitä ja tekevät työtään Kouvolassa. Kirkkoher
ranviraston palveluja ei saa fyysisesti muualta kuin Kouvolasta tai sitten
tilaamalla puhelimella tai sähköpostilla.
Toinen vaihtoehto on liittyä Lahden aluekeskusrekisteriin. Sen isäntäseu
rakuntayhtymänä toimii Lahden seurakuntayhtymä. Lahden aluekeskus
rekisteri toimii Kouvolan aluekeskusrekisteristä poiketen “hajautetulla
mallilla”. Se tarkoittaa, että Lahden aluekeskusrekisterissä kirkkoherran
virastojen työntekijät pysyvät fyysisesti entisissä työpaikoissaan ja teke
vät aluekeskusrekisteriä varten kirkonkirjojenpidon ja väestökirjanpidon
tehtäviä sovitun työnjaon mukaisesti kaikkien keskusrekisterissä olevien
yksikköjensä alueiden ihmisiä varten. Kirkonkirjojenpidossa tarvitaan
edelleen paikallista kirkonkirjojen lukuun, paikkakuntienerityispiirteisiin
ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta. Tieto kulkee verkkoa pitkin.
Virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja muita kirkkoherranviraston palveluita
voi edelleen tilata kunkin seurakunnan omasta toimipisteestä. Keskusre
kisterin johtaja (asemapaikkanaLahti) vastaa keskusrekisterin toiminnasta
ja hyväksyy keskusrekisterin töitä tekevän työntekijän. Kukin jäsenseura
kunta toimii omien työntekijöidensä työnantajana ja kirkkoherra esimie
henä. Kustannukset jaetaan siten, että mukana olevat seurakunnat maksa
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vat kukin osuutensa yhteisen toiminnan (kirkonkirjojen pito ja väestökir

j anpito) kustannuksista j äsenmääränsä mukaan. Aluekeskusrekisterin ta
lousarviossa vuodelle 2020 maksuosuus /srk:n jäsen on 1,25€. Mikäli seu
rakunta on sopinut antavansa työpanosta keskusrekisterille (ts. mikäli seu
rakunnan työntekijöinä olevat kirkkoherranviraston työntekijät tekevät
kirkonkirjojenpitoa ja väestökirjanpitoa keskusrekisterille), keskusrekiste
ri hyvittää tehdystä työstä seurakunnalle rahaa takaisin voimassa olevan
tuntitaksan mukaisesti (vuonna 2020 20,76€/tunti). Seurakunta voi sopia
minkä verran kyseistä työtä se tekee keskusrekisterille. Yksittäiselle seu
rakunnalle on mahdollista suunnitella ns. nollasummabudjetti, mikä tar
koittaa sitä, että korvattavaa työtä tehdään yhtä paljon kuin mitä keskus
rekisterin jäsenmaksu on.
Lahden aluekeskusrekisterin hajautettu malli poikkeaa keskitetystä mal
lista (esim. Kouvola) myös sen suhteen, että siinä keskusrekisterillä ei ole
päätösvaltaista johtokuntaa, vaan jäsenseurakuntien yhteinen vuosikokous
käsittelee budjetin ja toimintasuunnitelman sekä työnjaon.
Kumpikin malli on sellainen, että keskusrekisterin toiminta on arvonli
säverotonta. Kummassakaan taloudellista voittoa ei tavoitella, vaan kus
tannuksia jaetaan.
Aluekeskusrekisterille ei siirry asiakaspalvelu, tilavaraukset, hautaan siu
naamiseen liittyvät varaukset ym. Virastotyö.
Lisäksi on syytä varautua siihen, että Lahden aluekeskusrekisteri jossain
vaiheessa muuttuu keskitettyyn malliin. Useat keskusrekistereiden johta
jat pitävät keskitettyä mallia toiminnallisesti ja taloudellisesti järkeväm
pänä vaihtoehtona. Lahdessa hajautettu malli on toiminut hyvin, mutta
muutokset ovat aina mahdollisia. Mikäli aluekeskusrekisterin työt keski
tettäisiin Lahteen, olisi tämä huomioitava myös Mäntyharjun seurakunnan
toimistohenkilökunnan määrässä.
Esitys:
1. Kirkkoneuvosto anoo Lahden aluekeskusrekisteriltä ja sen jäsen
seurakunnilta ja seurakuntayhtymältä pääsyä keskusrekisterin jä
seneksi 1.1.2021 alkaen.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Mäntyharjun seu
rakunta liittyy Lahden aluekeskusrekisterin jäseneksi.
3. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran allekir
joittamaan yhteistyötä ja kustannusten jakamisen periaatteita kos
kevan sopimuksen Lahden seurakuntayhtymän kanssa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuusto
Päätös
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen
kirkkoneuvoston mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen.
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9 Muut asiat
Selvitys:
Kirkkovaltuusto voi keskustella muista mahdollisista asioista, mutta niistä
ei voi tehdä päätöstä, ellei kirkkoneuvosto ole asioita valmistellut.
Päätös:
Ei ollut.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

10 Valitusosoitus
Ehdotus:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen pykälä 8.
Päätös:
Valitusosoitus annettiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 § :n mukaan.
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~ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58

k~tO1~a:,L~• k~
Puheenjohtaja:

Kristiina Häkkänen

Sihteeri

Risto Jaal~j~1a

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 11. helmikuuta 2020

Matti Ny änen

Otso Paakkinen

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä seurakunnan ilmoitustaulul
la taloustoimistossa ajalla 12 2 16 3 2020
-

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra

Pöyt.tark.

