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83 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen klo 18:24.

84 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 5:1 mukaisesti kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta. Kokouskutsu on laitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 15.5.2019 ja lähetetty jäsenille samana päivänä.
Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n nojalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1§:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) varsinaista jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin
on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkoherran päätösesitys
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolomerkintöjen jälkeen kokous laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

85 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
tarkastajaa tai kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Kirkkoherran päätösesitys
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Temisevä ja Arto Virtanen

86 § Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Kokouksen asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäten siihen kaksi käsiteltävää asiaa; §87 Vuoden
2018 tilinpäätös ja §99 Kirkolliskokouksen päätös, hiippakuntajaon tarkistaminen.
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87 § Vuoden 2018 tilinpäätös
Valmistelija: Marko Varjonen 040 750 2434
KN 17.4.2019 § 72
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 pykälän mukaan: ”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen
jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.”
Seurakunnan tuloslaskelmaosan toteumavertailu tileittäin 1.1. - 31.12.2018 osoittaa alijäämää
140.100,24 euroa (48.896,14). Talousarviossa alijäämäksi lisätalousarvioiden jälkeen oli arvioitu
25.338,00 euroa.
Tuloslaskelma – ulkoinen tileittäin 1.1. - 31.12.2018 osoittaa, että ulkoiset toimintakulut olivat
1.175.224,23 euroa (1.502.875,71) ja toimintatuotot 344.575,64 euroa (360.214,89) ja toimintakate -830.648,59 euroa (-860.191,57).
Talousarviossa toimintakuluiksi oli arvioitu 1.198.728 euroa ja toimintatuotoiksi 296.835 euroa.
Toimintakulujen alitus oli 23.503,77 euroa ja toimintatuottojen ylitys 47.740,64 euroa talousarvioon
verrattuna.
Talousarviossa lisätalousarvion mukaan verotuloja oli arvioitu saatavan 900.000 euroa ja saatiin
883.142,54 euroa. Verotulot alittivat lisätalousarvion 16.857,46 eurolla (-1,9%).
Suunnitelman mukaiset poistot talousarviossa oli 43.900 euroa. Poistoja tilinpäätöksessä on
225.300,88 euroa. Poistot olivat 181.400,88 euroa isommat kuin talousarviossa. Tilinpäätöksessä
tehtyjen poistojen suuri ero talousarvioon tulee lisäpoistoista, jotka tehtiin seurakuntataloon ja Pekkasten leirikeskukseen. Lisäpoistot seurakuntatalon osalta oli 111.646,42 euroa ja Pekkasen leirikeskuksen osalta 73.369,07 euroa ja yhteensä lisäpoistoja tehtiin 185.015,49 euroa. Tasekirja liitteenä (liite 1).
Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvoston päättää
1. käsitellä ja hyväksyä Joutsan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.
2. esittää kirkkovaltuustolle, että Joutsan seurakunnan tilikauden alijäämä 140.100,24 euroa
siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
3. allekirjoittaa tilinpäätös ja luovuttaa se tilintarkastajille tarkastettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
________________________
Tilintarkastajien kanssa on käyty keskustelua tilinpäätöksestä ja heidän suosituksesta tilinpäätöksen
liitetietoihin olisi hyvä merkitä maininta seurakunnalle tulevasta testamenttiomaisuudesta joka ei ole
vielä realisoitunut vuoden 2018 aikana.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2018 tilinpäätöksen sivulle 60 kohtaan 1.9 Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen lisätään seuraava teksti;
”Kirkkoneuvoston on vuonna 2018 päätöksellään §111 päättänyt vastaanottaa testamentin ja sitoutunut suorittamaan haudan hoidon testamentin mukaisesti 30 vuotta. Perukirjan mukaan pesän
säästö on 283.191,43 euroa. Pesän jako on vielä kesken ja näin ollen seurakunnalle testamentista
tulevat varat eivät vielä ole juridisesti siirtyneet seurakunnan omaisuudeksi ja näin ollen ne eivät
myöskään näy seurakunnan tilinpäätöksessä vuonna 2018.”
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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88 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
Valmistelija: Marko Varjonen 040 750 2434
KN 17.4.2019 § 72
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 pykälän mukaan: ”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen
jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.”
Seurakunnan tuloslaskelmaosan toteumavertailu tileittäin 1.1. - 31.12.2018 osoittaa alijäämää
140.100,24 euroa (48.896,14). Talousarviossa alijäämäksi lisätalousarvioiden jälkeen oli arvioitu
25.338,00 euroa.
Tuloslaskelma – ulkoinen tileittäin 1.1. - 31.12.2018 osoittaa, että ulkoiset toimintakulut olivat
1.175.224,23 euroa (1.502.875,71) ja toimintatuotot 344.575,64 euroa (360.214,89) ja toimintakate -830.648,59 euroa (-860.191,57).
Talousarviossa toimintakuluiksi oli arvioitu 1.198.728 euroa ja toimintatuotoiksi 296.835 euroa.
Toimintakulujen alitus oli 23.503,77 euroa ja toimintatuottojen ylitys 47.740,64 euroa talousarvioon
verrattuna.
Talousarviossa lisätalousarvion mukaan verotuloja oli arvioitu saatavan 900.000 euroa ja saatiin
883.142,54 euroa. Verotulot alittivat lisätalousarvion 16.857,46 eurolla (-1,9%).
Suunnitelman mukaiset poistot talousarviossa oli 43.900 euroa. Poistoja tilinpäätöksessä on
225.300,88 euroa. Poistot olivat 181.400,88 euroa isommat kuin talousarviossa. Tilinpäätöksessä
tehtyjen poistojen suuri ero talousarvioon tulee lisäpoistoista, jotka tehtiin seurakuntataloon ja Pekkasten leirikeskukseen. Lisäpoistot seurakuntatalon osalta oli 111.646,42 euroa ja Pekkasen leirikeskuksen osalta 73.369,07 euroa ja yhteensä lisäpoistoja tehtiin 185.015,49 euroa. Tasekirja liitteenä (liite 1).
Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvoston päättää
4. käsitellä ja hyväksyä Joutsan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.
5. esittää kirkkovaltuustolle, että Joutsan seurakunnan tilikauden alijäämä 140.100,24 euroa
siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
6. allekirjoittaa tilinpäätös ja luovuttaa se tilintarkastajille tarkastettavaksi.
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
________________________
Tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen ja antaneet siitä tilintarkastuskertomuksen (Liite
1)
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että tilintarkastuskertomus toimitetaan kirkkovaltuustolle ja esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy V pääluokan 14.068,70 euron suuruisen talousarvioylityksen sekä
myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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89 § Taloustoimistoyhteistyön aloittaminen
Valmistelija: Marko Varjonen 040 7502434
Taloustoimistoyhteistyön suunnittelu on Joutsan seurakunnassa aloitettu jo vuonna 2017. Tuolloin
aloitettiin suunnitella yhteistä taloustoimistoa yhdessä Jyväskylän ns. kaulusseurakuntien kanssa
(Joutsa, Keuruu, Laukaa, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen). Kirkkoneuvoston
16.8.2017 §90:ssä on päätetty, että Kirkkoneuvosto tutustuu valmisteluperiaatteisiin ja valmisteltuun sopimukseen sekä ohje- ja johtosääntöihin ja keskustelee niistä. Kirkkoneuvosto päättää myös,
että keskustelua jatketaan seitsemän Lapuan hiippakunnan seurakunnan kanssa mahdollisesta taloustoimistoyhteistyöstä.
Taloustoimistoyhteistyötä kirkkoneuvostolle ja –valtuustolle ovat esitelleet 27.9.2017 Muuramen
kirkkoherra, lääninrovasti Simo Lampela ja Laukaan talouspäällikkö Päivi Anttonen, jotka ovat toimineet yhteistyöhankkeen pääsuunnittelijoina. Joutsan seurakunnan talouspäällikkö Eija Lehtimaa
on ollut mukana ohjausryhmässä.
Taloustoimistoyhteistyön liittyviä asiakirjoja mm. sisäisen valvonnan ohje, taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat olleet kirkkoneuvoston kokouksissa käsittelyssä ja hyväksyttävinä.
Taloushallinnonyhteystyö mahdollistaisi pienelle seurakunnalle nk. synergiaetua ja kustannustehokkuutta. Yhteistyön kautta seurakunnan on mahdollista saada sellaista talous- ja kiinteistöhallinnon osaamista, jota yhdenkään pienen seurakunnan ei ole mahdollista yksin saada. Yhteistyöllä
mahdollistetaan ammattitaitoinen talousjohtaminen kustannustehokkaasti.
Ammattitaitoiselle ja kustannustehokkaalle talousjohtamiselle Joutsan seurakunnassa on tarvetta.
Joutsan seurakunnan jäsenmäärän pienentyessä myös verotulot vähenevät. Tästä johtuen myös taloudelliset resurssit nykyisen kokoisen organisaation ylläpitämiseksi on taloudellisesti mahdotonta.
Joutsan seurakunnan talous vaatii jatkossa selkeää suunnitelmallista ajattelua ja toteutusta ja tästä
johtuen seurakunnalla pitää olla sellainen talousjohto, joka kykenee suunnittelemaan ja johtamaan
seurakunnan taloutta. Ammattitaitoisen talouspäällikön saaminen puolella resurssilla on myös lähes
mahdotonta ja näin ollen useamman seurakunnan yhteinen talouspäällikkö olisi hyvä ratkaisu ongelmaan.
Ilmajoen, Alavuden, Isonkyrön ja Kuortaneen seurakuntien yhteinen taloustoimisto on toiminut vuodesta 2017 lähtien ja heidän kokemukset ovat todella positiiviset. Neljän seurakunnan yhteinen jäsenmäärä on 27.774. Talousjohtaja on Ilmajoella ja hallintojohtaja Alavudella. Talousjohtaja vastaa
Ilmajoen seurakunnan lisäksi Isonkyrön talousarvion teosta ja hallintojohtaja hoitaa Alavuden ja
Kuortaneen talousarvion. Isokyrössä, joka on lähes saman kokoinen Joutsan seurakunnan kanssa, on
henkilökunnassa yksi yhteisen taloustoimiston taloussihteeri ja talouspäällikön tehtävät hoitaa. Ilmajoella oleva talousjohtaja. Myös Alavudella oleva yhteisen taloustoimiston hallintojohtaja on myös
Isonkyrön käytettävissä.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.2.2018 päättänyt, että seurakunta jatkaa taloustoimistoyhteistyön neuvotteluja Kirkkoherran johdolla. Neuvotteluja yhteisestä taloustoimistosta on jatkettu ja
tällä hetkellä näyttäisi siltä, että taloustoimistoyhteistyö olisi mahdollista käynnistää yhdessä Muuramen ja Toivakan seurakunnan kanssa. Kirkkoherra on käynyt viimeksi 11.4. neuvottelut Muuramen seurakunnan talouspäällikön Heikki Kankaan kanssa jolloin hahmoteltiin alustavaa työnjakoa
yhteisessä taloustoimistossa. Suunnitellussa mallissa Joutsan seurakunnassa toimisi yksi taloussihteeri ja talouspäällikkö olisi Muuramessa. Yhteisen taloustoimiston kustannukset jaettaisiin seura-
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kuntien kesken jäsenmäärän, kiinteistöjen ja henkilökunnan suhteessa. Yhteinen taloustoimisto yhdessä Muuramen ja Toivakan kanssa olisi mahdollista käynnistää jo 1.1.2020 alkaen jos nyt päätetään
käynnistää valmistelut. Valmistelun aikana tehtäisiin ne hallinnolliset toimenpiteet mitkä yhteinen
taloustoimisto edellyttäisi.
Seurakunnan johtoryhmän (valtuuston puheenjohtajisto ja neuvoston varapuheenjohtaja) kokouksessa asiaa käsiteltiin ja todettiin, että asiaa kannattaa ehdottomasti viedä eteenpäin. Yhteisen taloustoimiston aloittamista 1.1.2020 alkaen pidettiin tavoiteltavana.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvoston päättää käynnistää valmistelut yhteisen taloustoimiston perustamisesta yhdessä
Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa niin, että yhteinen taloustoimisto aloittaisi toiminta
1.1.2020. Valmistelusta vastaa kirkkoherra.
Käsittely

Keskustelun aikana Teuvo Kuitunen teki esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun.
Tehtyä palautus esitystä kannatti Sakari Eskelinen. Puheenjohtaja totesi, että kun on tehty esitys
asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, niin keskustelut rajataan koskemaan vain asian palauttamisesta. Puheenjohtaja kysyi, että onko kokous yksimielinen ja kun kokous ei ollut yksimielinen
asiasta totesi puheenjohtaja, että sitten pitää äänestää. Kirsi Pohjola esitti, että suoritetaan suljettu
lippuäänestys ja jota puheenjohtaja kannatti. Puheenjohtaja antoi äänestystapa ohjeen ja kertoi, että
ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista kirjoittavat JAA ja ne jotka kannattavat Teuvo Kuitunen esittämää ja Sakari Eskelisen kannattamaa asian palauttamista uudelleen valmisteluun kirjoittavat EI äänestyslippuun. Ääntenlaskijoiksi valittiin Liisa Temisevä ja Arto Virtanen. Ääntenlaskennan mukaan JAA -lappuja oli kolme (3) kappaletta ja EI lappuja oli viisi (5) kappaletta eli yhteensä
kahdeksan (8) äänestyslappua. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaan asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Päätös:

Palautetaan uudelleen valmisteluun
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90 § Diakonin virkavapauden keskeyttäminen
KN 25.10.2018 §153
Diakoni Nina Siitari on anonut opintovapaata ajalle 1.12.2018 – 31.10.2019 psykologian perusopintoihin (yhteensä 30 op). LIITE 1 Kneuv. 25.10.2018 § 153. Psykologian opiskelu on hyvää täydennyskoulutusta diakonin työssä. Siitari on toiminut Joutsan seurakunnan palveluksessa vuodesta
2010. Edellä mainitut näkökulmat huomioiden on hyvin perusteltua myöntää hänelle palkatonta virkavapaata psykologian opiskelua varten.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää diakoni Nina Siitarille palkatonta virkavapaata ajalle 1.12.2018 –
31.10.2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
___________________
Diakoni Nina Siitari on lähettänyt 11.4.2018 päivätyn anomuksen (liite 2), jolla hän pyytää kirkkoneuvoston hänelle 1.12.2018 – 31.10.2019 myönnetyn virkavapauden keskeyttämistä kesäkuun
2019 ajaksi vuosilomanpitämisen vuoksi.
Diakoni Nina Siitarilla on vuosilomia vuodelta 2018 pitämättä 12 päivää ja vuodelta 2019 27 päivää.
On todella suotavaa, että vuosilomia pidetään ajallaan, jotta pitämättömiä lomia ei pääse kertymään
useilta lomanmääräytymisvuodelta. Näin ollen on perusteltua suostua virkavapauden keskeyttämiseen.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvoston päättää keskeyttää Diakoni Nina Siitarille myöntämänsä virkavapauden ajaksi
1.6.2019 – 30.6.2018 ja jatkuen sitten 1.7.2019 alkaen 31.10.2019 saakka.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto

7/2019

88

Joutsan Seurakunta

91 § Diakonin vuosilomat
Diakoni Nina Siitarilla on vuosilomia kertynyt yhteensä 39 lomapäivää seuraavasti:



vuosilomaa vuodelta 2018 12 lomapäivää
vuosilomaa vuodelta 2019 27 lomapäivää

Nina Siitari on anonut lomia ajankohdaksi 3.6 – 28.6.2019 yhteensä 19 lomapäivää, jolloin hänen
virkavapautensa olisi keskeytettynä.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää, diakoni Nina Siitarin lomat seuraavasti:
Nimi
Nina Siitari
Päätös:

Lomaoikeus
39 päivää

Pidetään
19 päivää

lomakaudella 1.5.-30.9.2019
3.6.– 28.6.2019

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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92 § Diakonin viransijaisuus
Diakoni Nina Siitari on virkavapaalla 1.11.2018 -31.10.2019. Sirpa Kröger on toiminut Nina Siitarin viransijaisena 1.12.2018 alkaen. Kröger on toiminut 80 % työajalla 1.12.2018 – 31.3.2019. Kirkkoherran virkamiespäätöksellä, virkamiespäätös 1172019, hän on toiminut 100 % työajalla 1.4. 31.5.2019. Koska tällä hetkellä seurakunnassa on täytettynä vain yksi diakonin virka, on mielekästä, että Kröger jatkaa 100 % työajalla 1.6. - 30.10.2019 eli Siitarin virkavapauden loppuun.
Kirkkoherran päätösesitys:
Diakoni Sirpa Kröger toimii 100 % työajalla 1.6. – 31.10.2019 välisenä aikana, toimien diakoni Nina
Siitarin viransijaisena (80 %:n virka) hänen ollessa vuosilomalla sekä virkavapaalla 1.6. 31.10.2019, sekä hoitaen 20 %:sti vapaana olevaa seurakunnan toista diakonin virkaa.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto

7/2019
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93 § Alueellinen keskusrekisteri
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 aineistojen tarkastuksen keskeneräisyydestä johtuen. Tuolloin Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.12.2017 §140 päättänyt, että se piti hyvänä
sitä, että sillä on mahdollisuus liittyä alueelliseen keskusrekisteriin Lapuan hiippakunnassa
1.1.2019 alkaen.
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 johtaja aloittaa tehtävässään 1.9.2019
mennessä, jonka jälkeen aloitetaan keskusrekisterin muun henkilöstön rekrytointi. (Aluerekisterin
sopimusmalli ja johtosääntömalli liitteenä)
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Joutsan seurakunta liittyy Lapuan hiippakunnan alueelliseen keskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto

7/2019
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94 § Talouspäällikön vuosilomat
Seurakunnan kannalta olisi järkevintä, että kertyneet vuosilomat talouspäällikkö Eija Lehtimaa pitäisi
yhtenä kokonaisuutena, sillä näin ollen tarvittava sijaisuuden järjestäminen olisi huomattavasti helpompaa, kuin lomien pitäminen pätkittäin.
Vuosiloma annetaan pääosin kesäaikaan lomakaudella, joka alkaa 1.5. ja päättyy 30.9. Lomasta jätetään osa pitämättä lomakaudella pidettäväksi se talvilomana.
KirVESTES 96 § Vuosiloman ajankohdan määräämisen mukaan vuosiloma annetaan työnantajan
määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen (2.5.-30.9.) sijoitetaan vähintään 65 prosenttia lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen.
Lomakauteen ja lomakauden ulkopuolelle sijoittuvat vuosiloman osat annetaan yhdenjaksoisena,
jollei toisin sovita.
Eija Lehtimaan lomavuoden 2019 24 päivästä vähintään 16 päivää pitää sijoittaa tämän vuoden lomakaudelle ja näin ollen maksimissaan 8 päivää voisi normaali tilanteessa jättää lomakauden ulkopuolelle. Normaaliin yhden (1) viikon mittaiseen talvilomaan tarvitaan viisi (5) lomapäivää.
Talouspäällikkö Eija Lehtimaalta on vs. kirkkoherra Juhani Räsänen tiedustellut lomia ja hänen on
annettu esittää oma mielipiteensä lomansa ajankohdasta.
Kirkkoherra on myöntänyt päätöspöytäkirjallaan 15/2019 talouspäällikkö Eija Lehtimaalle vuosilomaa ajalle 16.5 – 23.5 (6 päivää). Lehtimaan toivomus on saada lomaa edelleen 7.6. asti.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, talouspäällikkö Eija Lehtimaan lomat seuraavasti:
Nimi
Eija Lehtimaa
Päätös:

Lomaoikeus
71 päivää

Pidetään
65 päivää

lomakaudella 1.5.-30.9.2019
24.5.– 25.8.2019

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan sekä annettiin kirkkoherralle neuvottelumahdollisuus
ja valtuutus muuttaa lomia siten, että talouspäällikkö ja hänen sijaisensa voisivat tarvittaessa olla
myös yhtä aikaa työssä asioiden jatkuvuuden turvaamiseksi.

95 § Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut 2019 - 2022
Valmistelija: Marko Varjonen 040 7502434
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. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi/fi/tilintarkas-tusvalvonta.html). Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastus-yhteisön 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.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto

7/2019
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Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle, marraskuun seurakuntavaaleissa valitulle ja vuoden 2019
alusta toimintansa aloittavalle, kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle. Nykyiset tilintarkastajat tarkastavat vuoden 2018 tilinpäätöksen keväällä 2019 ja he joutuvat ottamaan kantaa myös
tilikauden päättymisen jälkeisiin tapahtumiin, eikä seurakunta näin ollen joudu olemaan täysin ilman
tilintarkastajaa ennen kuin uudet valitaan.
Pienemmissä seurakuntatalouksissa tilintarkastaja voidaan valita ilman tarjouskilpailua. Jos päädytään valitsemaan tilintarkastusyhteisö, suositellaan kilpailuttamista. Tilintarkastuksen palveluhankinta tehdään hankintalain (1397/2016) mukaan, jos kansallinen kynnysarvo 60 000 euroa (alv 0 %)
ylittyy. Tilintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota. Oletettavasti suurimmalla osalla seurakuntatalouksista kynnysarvo ei
ylity. Siitä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakuntatalouden tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja seurakuntatalouden omia hankintaohjeita.
Joutsan seurakunnan osalta valtuustokauden tilintarkastuspalkkiot eivät ylitä kansallista kynnysarvoa ja näin ollen hankintaa ei tarvitse tehdä hankintalain 1397/2016 mukaisesti. Joutsan seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta on lähetetty 23.4.2019 tarjouspyyntö (liite 3) seuraaville yhteisöille:




BDO Oy
KPMG Oy
PricewaterhouseCoopers Oy (PWC)

Tarjouksen jätti pyydettyyn päivämäärään mennessä vain BDO Audiator Oy (liite 4). BDO:n jättämä
tarjous vastaa tarjouspyyntöä ja sen kokonaisarvo on 14012 euroa koko valtuustokauden aikana.
BDO Audiator tarjoaa vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT,HT Jarmo Jäspiä, jolla on yli 15 vuoden
kokemus tilintarkastajan tehtävissä ja täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen on edellisellä valtuustokaudella Vastannut BDO Audiator Oy.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Joutsan seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Jarmo Jäspin.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto
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96 § Haudan luovutuksen vastaanottaminen
Valmistelija: Marko Varjonen 040 7502434
Leivonmäen hautausmaan hautojen 235 B ja 235 C haltija luovuttaa hallinnassaan olevat haudat
takaisin Joutsan seurakunnan hallintaan. (liite 5)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää vastaanottaa luovutettavat haudat seurakunnan hallintaan.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto
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97 § Kiinteistönhoitajan työsopimuksen jatkaminen
Valmistelija: Marko Varjonen 040 7502434
Kiinteistönhoitaja Tommi Tuominen on ollut työsuhteessa 1.6.2018 alkaen. Hänen tämänhetkinen
määräaikainen työsopimuksensa päättyy 31.5.2019. Seurakunnalla on tarvetta henkilöresursseille
kiinteistö ja hautausmaan puolella ja koska talousarviossa on riittävät määrärahat palkkakustannuksiin, niin on perusteltua jatkaa Tommi Tuomisen työsopimusta vuoden loppuun asti.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa kiinteistöhoitaja Tommi Tuomisen työsopimusta vuoden 2019 loppuun saakka.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto
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98 § Talouspäällikön viransijaisuus
Talouspäällikkö Eija Lehtimaalla ollessa vuosilomilla normaalia pidemmän ajan, niin hänen vuosilomien ajaksi tarvitaan viransijainen.
Marko Varjonen on ollut vs. talouspäällikkönä 1.11.2018 lähtien ja tällä hetkellä hänen työsopimuksensa on voimassa 31.5.2019 saakka. On tarkoituksen mukaista jatkaa hänen työsopimustaan
ja ottaa hänet talouspäällikön viransijaiseksi ajalle 24.5.2019 - 25.8.2019.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Marko Varjosen työsopimusta 25.8.2019 saakka sekä ottaa hänet talouspäällikkö Eija Lehtimaan ollessa vuosilomilla hänen viransijaisekseen ajalle 24.5.2019 25.8.2019.
Käsittely:

Pöytäkirjanpitäjä Marko Varjonen ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian esittely, käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Käsiteltävän pykälän ajaksi kokous valitsi
Teuvo Jaakkolan pöytäkirjanpitäjäksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto
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99 § Kirkolliskokouksen päätös, hiippakuntajaon tarkistaminen
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt kokouksensa 15.5.2019 pykälän 184 Joutsan
seurakunnalle tiedoksi. Pykälässä todetaan, että kirkolliskokous on 9.5.2019 tehnyt hiippakuntajaon tarkistamista koskevan päätöksen. Päätöksen mukaan Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat EteläKarjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat.
Kirkolliskokous on 9.5.2019 käsitelleessään hallintovaliokunnan mietintöä 1/2019 kirkkohallituksen esityksestä 5/2018, joka koskee hiippakuntajaon tarkistamista, kirkkolain 3 luvun 1 §:n nojalla
päättänyt siirtää Lapuan hiippakuntaan Joutsan seurakunnan Mikkelin hiippakunnasta.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto

7/2019
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100 § Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen:
 Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 11-15
 talouspäällikön päätöspöytäkirjat 3-6
 talousraportti 4/2019
 Orvokki Järvisen irtisanoutuminen
 Tilintarkastuspöytäkirja
Kirkkoherran päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto

7/2019
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101 § Muut asiat
Kirkkoherra kertoi Piispa Häkkisen halusta tulla vierailulle niihin hiippakuntansa seurakuntiin, jotka
kirkolliskokouksen tekemän hiippakuntajaon tarkistus päätöksen johdosta vaihtavat hiippakuntaa.
Kirkkoherra kertoi, että Piispan esittämistä vierailupäivistä 3.11.2019 olisi hyvä vaihtoehto tulla vierailulle Joutsaan. Kirkkoneuvosto totesi, että se kutsuu Piispan vierailulle Joutsan seurakuntaan
3.11.2019.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkoneuvosto
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102 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30 sekä antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

