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54 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EHDOTUS:

1) Kokous todetaan kirkkolain mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
2) Sihteeriksi valitaan Vihtori Leskelä.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
55 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
56 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston jäsenet
Pentti Hänninen ja Kaisa Jouppi.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
57 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävillä
kirkkoherranvirastossa 16.–30.5.2022.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
58 §
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LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN
SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 2022
Liitteet 1–3
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin perusti 1.1.2020 alkaen 35 seurakuntaa, jotka
solmivat seurakuntien yhteistoiminnasta sopimuksen. Voimassa olevan sopimuksen mukaisesti sopimustekstin muuttaminen edellyttää jokaisen sopijaosapuolen kirkkovaltuuston
päätöstä, kuitenkin siten, että muuttaminen on mahdollista, mikäli jäsenmääräisesti (seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku) laskettu enemmistö sopijaosapuolista päättää sen
puolesta.
Solmitun sopimuksen ulkopuolelle jääneistä Lapuan hiippakunnan seurakunnista Alavus,
Vimpeli ja Ähtäri liittyivät uusina sopijaosapuolina joulukuussa 2020 sopimukseen siten,
että Alavuden seurakunnan jäsenyys aluekeskusrekisterissä alkoi 1.1.2021 ja Vimpelin
sekä Ähtärin seurakuntien jäsenyys vastaavasti 1.1.2022.
Joulukuussa 2020 solmitun uuden sopimuksen sopijaosapuolia oli 38. Silloisista sopijaosapuolista Multian seurakunta on liittynyt 1.1.2022 Keuruun seurakuntaan (joka on yksi sopijaseurakunnista) sekä Karstulan ja Kyyjärven seurakunnat ovat liittyneet Saarijärven seurakuntaan (joka niin ikään on yksi sopijaseurakunnista) 1.1.2022 alkaen, joten sopijaosapuolia on tällä hetkellä 35 (Laukaan seurakuntaan liittyneen aiemman Konneveden seurakunnan mukaantulo ei nostanut sopijaosapuolten lukumäärää).
Aiemmista sopimuksista ulkopuolelle jättäytyneen Soinin seurakunnan kirkkoneuvosto on
3.2.2022 hyväksynyt liittymisprosessin käynnistämisen Soinin seurakunnan liittämiseksi
yhdeksi sopijaosapuoleksi Lapuan hiippakunnan alueellista keskusrekisteriä koskevaan sopimukseen.
Uuden sopijaosapuolen hyväksyminen tehtyyn sopimukseen tarkoittaa käytännössä sopimuksen muuttamista niin paljon, että voidaan puhua uuden sopimuksen hyväksymisestä.
Siksi sopimus on vietävä jokaisen sopijaosapuolen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Varsinaista sopimustekstiä on päivitetty sopijaseurakuntien, niiden lukumäärätietojen ja
tiettyjen päivämäärien osalta. Ainoana varsinaisena uutena asiana sopimukseen on sisällytetty käytäntö siitä, miten toimitaan, kun kaksi tai useampi sopijaosapuoli, joilla on edustus johtokunnassa, muodostavat seurakuntaliitoksen tai uuden seurakunnan.
Suunniteltujen seurakuntaliitosten myötä tapahtuva sopijaosapuolten lukumäärän todennäköinen laskeminen vuoden 2023 alusta ei aiheuta tarvetta uudistaa nyt solmittavaa sopimusta (koska aiemman itsenäisen seurakunnan velvoitteet siirtyvät sille seurakunnalle, johon liitytään), vaikkakin ne tuovat muutoksia johtokunnan jäsenyyksiin.
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Uudistettu sopimusteksti on liitteenä (liite 1). Aiempaan sopimukseen nähden muutetut
kohdat on merkitty punaisella. Varsinaisen sopimuksen liitteinä ovat tehtäväluettelo (liite
2) ja kustannustenjakolaskelma (liite 3).
Seurakuntien tulee lähettää uuden sopimuksen seurakuntakohtaiset allekirjoitussivut ilman tarpeetonta viivästystä Jyväskylän seurakuntaan (hallintosihteeri Eija Seuraselle).
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle uutta sopimusta (liite 1) hyväksyttäväksi
ja pyytää allekirjoitettujen seurakuntakohtaisten sopimussivujen lähettämistä Jyväskylän
seurakuntaan arkistoitavaksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

59 §
LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEKESKUSREKISTERIN
YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN
KAUDELLE 2022–2023
Liite 4
Sopimus Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä (päivitys hyväksytty
16.12.2020) toteaa
”3 HALLINTO JA JOHTAMINEN 3.1 Yhteisjohtokunta Alueellisen keskusrekisterin toimintaa johtaa KJ 11 luvun 1§ 1 mom. tarkoittama yhteisjohtokunta. Yhteisjohtokunnassa on
jäseniä 1/3 seurakuntien määrästä, ja jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenten määrää laskettaessa seurakuntien määrän 1/3 pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Yhteisjohtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Isäntäseurakunnalla on pysyvä jäsenyys yhteisjohtokunnassa, sopimusseurakuntien jäsenyys on kiertävä. Sopimusseurakuntien vuorojärjestyksen vahvistaa yhteisjohtokunta. Yhteisjohtokunnan tehtävänä on 1. Johtaa ja kehittää alueellisen keskusrekisterin toimintaa. 2. Tukea alueellisen keskusrekisterin henkilökuntaa työssään. 3. Hyväksyä alueellisen keskusrekisterin toimintakertomus isäntäseurakunnan hallintoelimien jatkokäsittelyä varten ja antaa sen tiedoksi sopijaosapuolille. 4. Hyväksyä seuraavan vuoden
talous- ja toimintasuunnitelma sekä maksuosuuslaskelma isäntäseurakunnan hallintoa var-
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ten ja antaa se tiedoksi sopijaosapuolille. 5. Hyväksyä kustannusperusteiset muuttujat, joiden mukaan sopijaseurakunnilta vuosittain peritään korvaus alueellisen keskusrekisterin
toiminnasta.”
Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosäännön (hyväksytty 25.5.2021)
mukaan
”3. § Yhteisjohtokunta 1. Sopimuksen solmineiden seurakuntien kirkkovaltuustot/seurakuntayhtymien yhteiset kirkkovaltuustot nimeävät Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteisjohtokunnan jäsenillä tulisi olla riittävä jäsenrekisteriä koskeva asiantuntemus ja heidän tulisi olla
ensisijaisesti viranhaltijoita. 2. Isäntäseurakunnan kirkkovaltuusto nimeää yhteisjohtokuntaan puheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 3. Yhteisjohtokunta valitsee
toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka tulee olla muista sopijaseurakunnista kuin isäntäseurakunnasta. 4. Yhteisjohtokunnan jäsenmäärä määräytyy kulloinkin toimintaan osallistuvien sopimuskumppanien lukumäärän
mukaan siten, että jäseniä on 1/3 seurakuntien määrästä, ja jäsenillä on henkilökohtaiset
varajäsenet. Johtokunnan jäsenten määrää laskettaessa seurakuntien määrän 1/3 pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Isäntäseurakunnalla on yhteisjohtokunnassa pysyvästi yksi jäsen. Sopimusseurakuntien vuoroluettelon päättää yhteisjohtokunta.”
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteriä perustettaessa ohjausryhmä on (alkuperäisen
sopimuksen mukaisesti) 14.11.2019 hyväksynyt vuorolistan johtokuntapaikoista ja aluekeskusrekisterin ensimmäinen yhteisjohtokunta toimikaudelle 2020–2021 on muodostettu sen perusteella. Tällöin perusteena oli rovastikuntapohjainen jako, jossa jokaisesta rovastikunnasta johtokuntaan tuli 2 edustajaa. Vuorojärjestelmä laadittiin 36:n sopijaosapuolen mukaisena ja siten, että jokaisesta rovastikunnasta edustettuina olisi jäsenmäärältään
niin pieni kuin suuri seurakunta (alkuvaiheessa otettiin huomioon myös se, että lääninrovastien seurakunnat olisivat edustettuina). Sopimusten mukaan isäntäseurakunnalla Jyväskylällä on pysyvä edustus johtokunnassa.
Toimikauden vaihtuessa yhteisjohtokunnan tehtävänä on sopimuksen ja johtosäännön perusteella vahvistaa seuraavan toimikauden 2022–2023 johtokuntapaikat. Uuden sopimuksen mukaisesti 1.1.2022 alkaen sopijaseurakuntia on 38 kappaletta. Yhteisjohtokunnan jäsenten lukumäärä on 12 jäsentä kaudella 2022–2023.
Yhteisjohtokuntaan kaudelle 2022–2023 tulisi mainitun muokatun vuorojärjestelmän perusteella jäsenet seuraavista seurakunnista:
Etelä-Pohjanmaan rovastikunta:
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Alavuden seurakunta ja Lapuan tuomiokirkkoseurakunta
Isonkyrön rovastikunta:
Isonkyrön seurakunta ja Vaasan suomalainen seurakunta
Jyväskylän rovastikunta:
Jyväskylän seurakunta (puheenjohtaja) ja Laukaan seurakunta
Järvi-Pohjanmaan rovastikunta:
Evijärven seurakunta ja Kauhavan seurakunta
Kauhajoen rovastikunta:
Karijoen seurakunta ja Teuvan seurakunta
Pohjoisen Keski-Suomen rovastikunta:
Pihtiputaan seurakunta ja Saarijärven seurakunta
Liitteenä on pöytäkirjaote: Jyväskylän seurakunta – Aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunnan kokous 5.8.2021, § 27 (Liite 4).
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle Lapuan hiippakunnan yhteisjohtokunnan jäseneksi kaudelle 2022–2023 kirkkoherra Satu Linkoa ja varajäseneksi seurakuntapastori Vihtori Leskelää.

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
60 §
VELI-MATTI OJALUOMAN ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMISTA JA
UUSIEN JÄSENTEN VALINTA
Liite 5
Tarkennus 2.2.2022 kirkkoneuvoston tekemään esitykseen.
Kirkkovaltuutettu Veli-Matti Ojaluoma on pyytänyt eroa Isonkyrön seurakunnan
luottamustoimista paikkakunnalta poismuutosta johtuen.
Kirkkolaki 23 luku,
4§
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan
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toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
6§
Päätösvalta luottamushenkilöä koskevassa asiassa
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Veli-Matti Ojaluoman eronpyyntö on liitteenä (Liite 5)
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää
1. myöntää eron Veli-Matti Ojaluomalle kirkkovaltuuston, jumalanpalvelus-, julistus- ja musiikkityön johtokunnan, kasvatus- ja opetustyön johtokunnan jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
2. todeta, että varavaltuutettu Pentti Hänninen nousee kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi,
3. valita jäsenen ja puheenjohtajan jumalanpalvelus-, julistus- ja musiikkityön johtokuntaan, jäsenen kasvatus- ja opetustyön johtokuntaan ja varajäsenen kirkkoneuvostoon jäljellä olevaksi ajaksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
61 §
JUHANI KLANKIN ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUSIEN
JÄSENTEN VALINTA
Liite 6
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Luottamushenkilö Juhani Klankki on pyytänyt eroa Isonkyrön seurakunnan luottamustoimista paikkakunnalta poismuutosta johtuen.
Kirkkolaki 23 luku,
4§
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan
toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
6§
Päätösvalta luottamushenkilöä koskevassa asiassa
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Juhani Klankin eronpyyntö on liitteenä (Liite 6).
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää
1. myöntää eron Juhani Klankille paikkakunnalta poismuuton vuoksi seurakunnan
luottamustoimista,
2. valita jäsenen kasvatus- ja opetustyön johtokuntaan ja diakoniatyön johtokuntaan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
62 §
HENKILÖSTÖASIA
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63 §
ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VAALILAUTAKUNNAN VALINNASTA
Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022. Vaalin toimittamista varten seurakunnalla tulee olla vaalilautakunta.
Kirkkolaki 23 luku, 19 §:
”Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.”
Kirkon vaalijärjestys 2 luku, 4 §:
”Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.”
Vaalilautakuntaan tulee kuulua puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä
vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, mutta kirkkovaltuuston on asetettava heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaa asettaessaan myös sen puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vaalilautakunnan varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan valinnassa tulee huomioida esteellisyyssäännökset.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee vaalilautakunnan,
johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä neljä varajäsentä. Lisäksi
kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan ja asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
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64 §
ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN
VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ
TILIVELVOLLISILLE
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.3.2022 allekirjoittanut seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2021. Tilintarkastus on suoritettu tilinpäätöksen allekirjoittamisen
jälkeen.
Asiakirja on laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
Seurakunnan tilinpäätöksen ylijäämä on 27.553,44 euroa.
Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus liitetään asiakirjaan.
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 oheisena.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaisi tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja tilintarkastajien lausuntoon viitaten myöntäisi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2021. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan tilikauden ylijäämä 27.553,44 euroa siirretään edellisten vuosien yli- / alijäämätilille.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
65§
ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE TILINTARKASTAJAN VAIHTAMISESTA
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien
vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varati-
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lintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat,
tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto voi erottaa tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tehtävästään kesken toimikauden. Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi erota tehtävästään kesken toimikauden ilmoittamalla siitä kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle. (KJ 15:7 §).
Valtuusto on valinnut 13.11.2019 § 37 seurakunnan valtuustokauden 2019-2022
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tarkastajanaan JHT, HT Ilari Karhu. Ilari Karhu on irtisanoutunut KPMG Oy Ab:n palveluksesta ja lopettaa työt KPMG Oy Ab:llä saatettuaan loppuun vuoden 2021 tarkastukset, joten KPMG Oy Ab:n tulisi esittää uusi päävastuullinen tilintarkastaja tilivuoden 2022 tarkastusta varten. Seurakunnalla on oikeus irtisanoa tilintarkastussopimus päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Ilari Karhu on esittänyt kiinnostuksensa jatkaa seurakunnan tilintarkastajana nykyisen tilintarkastussopimuksen ehdoin vuosihintaan 2.330,00 €.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. irtisanoo tilintarkastussopimuksen KPMG Oy Ab:n kanssa
2. valitsee JHT, HT Ilari Karhun jatkamaan seurakunnan tilintarkastajana
tilivuoden 2022 osalta. Varatilintarkastajaksi kirkkoneuvosto esittää valittavaksi JHT, KHT Pentti Kananojan
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
66§
ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE MUUTOKSEN HYVÄKSYMISESTÄ
ETELÄ-POHJANMAAN PERHEASIAINNEUVOTTELUKESKUKSEN
JOHTOSÄÄNTÖÖN
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Liitteet 8–9
Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta on kokouksessaan
1.12.2021 päätynyt pyytämään jäsenseurakunnilta hyväksyntää neuvottelukeskuksen johtosääntöön tehtävään muutokseen. Muutos vaikuttaa seurakuntien maksuperusteeseen ja lisää vuosimaksun ennustettavuutta pidemmällä aikavälillä.
Johtokunnassa asia on perusteltu seuraavan esittelyn mukaisesti:
”Syksyn talousarviokokouksessa heräsi keskustelu kunkin seurakunnan maksuosuuden laskentaperusteesta. Laskentaperuste koetaan oikeudenmukaiseksi ja se on
vuosia toiminut hyvin. Aika ajoin on kuitenkin havahduttu siihen, että peräkkäisten laskujen summat ovat vaihdelleet tuntuvasti. Tämä selittyy yksin sillä, että
asiakaskäyntien määrät saattavat vaihdella tuntuvasti eri vuosina. Asiakastyön tarpeen vaihtelulle ei ole yhtä selittäjää. Usein näyttää käyvän niin, että moduulien
määrät nousevat jonakin vuonna tuntuvasti ja aikanaan seuraa laskukausi. Tiedossa oli, että esimerkiksi Lapuan hiippakuntien keskuksista Jyväskylä laskuttaa
tästä syystä omia jäsenseurakuntiaan viiden vuoden toteutuneen moduulikeskiarvon perusteella. Nyt on pyydetty laskentamalli, joka samalla tavalla tasaisi E-P:n
perheasiain neuvottelukeskuksen laskutusta.
Seurakuntien kannalta muutos toisi merkittävästi lisää ennakoitavuutta tuleviin
vuosiin. Viiden vuoden keskiarvo takaa, että vuosittaiset muutokset laskutukseen
ovat maltilliset. Liitteenä on malli, jossa on laskelma summista, jos se otettaisiin
käyttöön heti alkavana vuonna 2022.
Laskutusperusteesta on maininta keskuksen johtosäännössä. Tästä syystä muutos
edellyttää johtosäännön muuttamista ja jokaisen sopimusseurakunnan hyväksyntää muutokselle. Nykyisessä johtosäännössä lukee: ”Sopijaseurakunnalta vuosittain
perittävä korvaus määräytyy moduulihinnan ja ao. seurakunnan moduulimäärän
tulona (moduulihinta x moduulimäärä). Kunkin vuoden maksuosuus määräytyy
käytetyn työajan perusteella seurakunnittain, jonne laskut toimitetaan puolivuosittain. Mahdollinen yli/alijäämä tasataan seuraavan vuoden jäsenseurakunnalta perittävässä maksuosuudessa.”
Liite 1: E-P:n perheasiain neuvottelukeskuksen johtosääntö
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Liite 2: Excel-kaavio maksuosuuksista viiden vuoden moduulikeskiarvon perusteella
Esitys: Muutetaan E-P:n perheasiain neuvottelukeskuksen johtosääntöä. Uusimuotoilu kohtaa 11§ Perheneuvonnan budjetti ja maksuosuuksien määräytyminen,
muutetaan kohtaan 4 teksti siten, että sinne lisätään tieto viiden vuoden keskiarvoon perustuvasta laskentamallista.
Kohta 4: ”Sopijaseurakunnalta vuosittain perittävä korvaus määräytyy moduulihinnan ja ao. seurakunnan moduulimäärän tulona (moduulihinta x moduulimäärä).
Kunkin vuoden maksuosuus määräytyy käytetyn työajan perusteella, viiden vuoden moduulikeskiarvon mukaan, seurakunnittain. Laskut seurakuntiin toimitetaan
puolivuosittain. Mahdollinen yli/alijäämä tasataan seuraavan vuoden jäsenseurakunnalta perittävässä
maksuosuudessa.”
Muutos tulee voimaan vuonna 2022, kun kaikki osakasseurakunnat ovat muutoksen hyväksyneet. Siihen asti laskutus perustuu entiseen johtosääntöön. Seurakunnilta pyydetään vastaukset huhtikuun 2022 loppuun mennessä.”
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen
kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä osaltaan hyväksyy Isonkyrön
seurakunnan osalta Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtosääntöön tehtävät muutokset.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
67 §
ILMOITUSASIOITA
1. Kiinteistö- ja hautausmaatyöryhmä 5.5.2022
2. Lähetystyön johtokunnan kokous 6.4.2022
3. Anna-Maijan juhla 22.5. klo 10 pääkirkossa ja seurakuntatalolla, kokouksessa mahdollisuus kirjoittaa tervehdys Anna-Maijan muistokirjaan
4. Kirkkohallituksen myöntämä avustus Vanhan kirkon korjauksiin
5. Kesätyöntekijätilanne
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6. Tulevat kokoukset

KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
68§
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran ja talousjohtajan tekemät päätökset (tuodaan kokoukseen).
KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Esitämme, että kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
69 §
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle on saapunut adressi jonka on kirjoittanut 170
henkilöä. Allekirjoittaneet vetoavat siihen, että Mariedalin pappilan myyntipäätös
perutaan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto ottaa vetoomuksen vastaan ja asia valmistellaan seuraavaa kirkkoneuvoston kokousta varten.
70 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto antaa muutoksenhakuosoitukset. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
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PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
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