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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

13.6.2019 klo 18.00

Paikka

Joutsan seurakuntakoti, Jousitie 42 (kirkkosali)

Läsnä

Jaakkola Teuvo
Eskelinen Sakari
Hujanen Pekka
Hytönen Pekka
Kiviö Pirkko
Kosonen Matti
Kovanen Pirjo
Kuitunen Teuvo
Långström Sirkka
Majanen Mikko
Malin Markku
Mäkinen Pirjo
Nieminen Niilo
Niinikoski Aila
Pohjola Kirsi
Talja Aarre
Temisevä Liisa
Uljamo Pekka
Virtanen Arto

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kutsuttuna

Leppämäki Tuula
Varjonen Marko

kirkkoherra
vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

18 – 32 §

Pöytäkirjan allekirjoitus

__________________________________
Teuvo Jaakkola
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.

__________________________________
Marko Varjonen
pöytäkirjanpitäjä

Joutsassa 17.6. 2019

__________________________________
Niilo Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

__________________________________
Mikko Majanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.6.2019 – 18.7.2019

__________________________________
Marko Varjonen
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18§ Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01 ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

19§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5,2 mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kutsu valtuuston kokoukseen on laitettu seurakunnan ilmoitustaululle nähtäväksi 5.6.2019
sekä postitettu 6.6.2019.
Puheenjohtajan päätösesitys
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolomerkintöjen jälkeen kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

20§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtajan päätösesitys
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
Käsittely:

Keskustelun aikana valtuutettu Talja esitti pöytäkirjantarkastajaksi Niilo Niemistä ja valtuutettu Kuitunen ehdotti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Mikko Majavaa. Puheenjohtaja totesi,
että koska ei ole muita esityksiä, niin valitaan Niilo Nieminen ja Mikko Majanen kokouksen
pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niilo Nieminen ja Mikko Majanen.

21§ Kokouksen työjärjestys
Puheenjohtajan päätösesitys
Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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22 § Edustaja Jyväskylän sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan
KN 2/2019 31.1.2019 25 § Edustaja Jyväskylän sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan
Joutsan seurakunnalla on oikeus valita jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen Jyväskylän sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019-2022.
Päätös:
Hyväksytään yksimielisesti päätösesityksen mukaan.
____________________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Jyväskylän sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019-2022
Käsittely:

Keskustelun aikana valtuutettu Nieminen esitti jäseneksi Jyväskylän sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan Liisa Temisevää ja varajäseneksi Sakari Eskelistä. Puheenjohtaja totesi, että
muita esityksiä ei ole ja näin ollen jäseneksi valitaan Liisa Temisevä ja varajäseneksi Sakari
Eskelinen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi jäseneksi Jyväskylän sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan vuosiksi
2019-2022 Liisa Temisevän ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sakari Eskelisen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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23 § Valtuustoaloite seurakunnan strategia
KN 4/2019 13.3.2019 52 § Valtuustoaloite seurakunnan strategia
Kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2019 valtuutettu Pirjo Mäkinen jätti aloitteen seurakunnan strategiasta. Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston jäsen halutessaan
jättää jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi siten, että hän tekee kirjallisen esityksen valtuuston puheenjohtajalle, jonka on se viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Joutsan seurakunnan strategiatyö on tarkoitus aloittaa valtuuston seminaarikokouksessa 28.
maaliskuuta 2019 ja jatkaa siitä sitten työskentelyä neuvoston johdolla niin, että tämän vuoden lopulla valtuuston kokouksessa strategia olisi hyväksyttävissä. Strategiaprosessi aloitetaan
strategian asemoinnilla valtuuston seminaarikokouksessa. Asemoinnissa kartoitetaan seurakunnan nykytila eli millaisessa ympäristössä nykyisin toimimme, mikä on tehtävämme ja mitä
seurakunnalta odotettaan sekä mitkä ovat resurssimme ja kompetenssimme. Asemoinnista
siirrytään strategian valintaan jossa mm. vertaillaan erilaisia strategiavaihtoehtoja. Kun haluttu
strategia on saatu valittua, niin sitten siirrytään strategian toteuttamisvaiheeseen. Strategiaprosessia on tarkoitus työstää niin valtuuston, neuvoston kun myös henkilökunnan kanssa. Koska
neuvoston tehtävä on kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, silloin strategiaprosessi toteuttaminen kuuluu kirkkoneuvoston vastuulle.
Strategian valmisteluun ja sen linjausten tekemiseksi olisi hyvä olla kirkkoneuvoston nimeämä
työryhmä, jonka tehtävänä olisi johtaa seurakunnan strategiaprosessia. Työryhmän tehtäviä
olisi valmistella strategiatyöskentelyä ja -suuntaviivoja sekä vastata strategianprosessin läpiviennistä. Toimiva kokonpano työryhmälle voisi olla neljä luottamushenkilö, joista yksi toimii
puheenjohtajana sekä yksi viranhaltija, joka toimii työryhmän sihteerinä. Työryhmän kokouksissa kirkkoherralla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen ja siitä annetun
lausunnon tiedokseen todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä yhteydessä riittävästi selvitetyksi.
2. perustaa strategiatyöryhmä, johon kuuluu neljä (4) luottamushenkilöä sekä viranhaltijana vs. talouspäällikkö
3. nimetä neljä (4) luottamushenkilöä strategiatyöryhmään
Käsittely:
Keskustelun aikana Kirsi Pohjonen teki esityksen, että hyväksytään päätösesityksestä vain
kohta yksi. Tehtyä esitystä kannatti Sakari Eskelinen. Puheenjohtaja kysyi, että onko kirkkoneuvosto yksimielinen tehdystä muutosesityksestä. Koska kirkkoneuvosto oli yksimielinen,
niin kirkkoneuvoston päätökseksi tuli Kirsi Pohjosen tekemä esitys.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen ja
siitä annetun lausunnon tiedokseen todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä
yhteydessä riittävästi selvitetyksi.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen ja siitä annetun lausunnon tiedoksi todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä yhteydessä riittävästi selvitetyksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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24 § Valtuustoaloite taloustoimikunta
KN 4/2019 13.3.2019 53 § Valtuustoaloite taloustoimikunta
Kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2019 valtuutettu Pirjo Mäkinen jätti aloitteen taloustoimikunnan perustamista. Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston jäsen halutessaan jättää jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi siten, että hän tekee kirjallisen esityksen
valtuuston puheenjohtajalle, jonka on se viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Seurakunnan strategiatyö on käynnistymässä ja sen työn tukemiseksi on tehty esitys strategiatyöryhmän nimeämisestä. Vaikka strategiatyö on paljon enemmän kuin talous, mutta talous on
kuitenkin yksi tekijä kokonaisuudessa. Strategiassa on otettava huomioon seurakunnan talouden nykytila, sekä tulevaisuuden taloudelliset resurssit jotka seurakunnalla on käytettävissä.
Strategiassa on otettava myös huomioon seurakunnan kiinteistöt, mitä toimitiloja seurakunta
tarvitsee, mitä ei tarvitse ja mistä se olisi halukas luopumaan.
Koska seurakunnan viranhaltija resurssit ovat myös rajalliset niin näen, että on järkevää olla
perustamatta erillistä taloustyöryhmää strategiatyöryhmän rinnalle, joka joutunee kuitenkin
ottamaan työssään kantaa seurakunnan taloudellisiin asioihin.
Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen ja siitä annetun lausunnon tiedokseen todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä yhteydessä
riittävästi selvitetyksi.
Käsittely:
Keskustelun aikana Teuvo Kuitunen esitti, että perustetaan taloustyöryhmä, johonka valitaan
viisi (5) luottamushenkilöä ja kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Tehtyä esitystä kannatti Kirsi Pohjola. Puheenjohtaja kysyi, että onko kirkkoneuvosto yksimielinen tehdystä muutosesityksestä. Koska kirkkoneuvosto oli yksimielinen, niin kirkkoneuvoston päätökseksi tuli Teuvo Kuitunen tekemä esitys.
Sirkka Långström esitti, että työryhmään valitaan Pekka Hujanen, Teuvo Kuitunen, Sakari Eskelinen, Pirjo Kovanen ja Jukka Partanen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti perustaa taloustyöryhmän, johonka valitaan viisi (5) luottamushenkilöä
ja kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus. Työryhmän jäseniksi valittiin
Pekka Hujanen, Teuvo Kuitunen, Sakari Eskelinen, Pirjo Kovanen ja Jukka Partanen
____________________
Päätösesitys: Kirkkovaltuusto toteaa kirkkoneuvoston perustaneen taloustyöryhmän ja merkitsee aloitteen
ja siitä annetun lausunnon tiedokseen todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä
yhteydessä riittävästi selvitetyksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkovaltuusto

2/2019

20

Joutsan Seurakunta

25 § Valtuustoaloite kokousten aika
KN 4/2019 13.3.2019 54 § Valtuustoaloite kokousten aika
Kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2019 valtuutettu Pirjo Mäkinen jätti aloitteen seurakunnan toimielinten kokousten aloittamisesta klo 18.00, sillä työssä käyville luottamushenkilöillä
tuottaa hankaluuksia ehtiä klo 17.00 alkaviin kokouksiin. Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n
mukaan kirkkovaltuuston jäsen halutessaan jättää jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi siten,
että hän tekee kirjallisen esityksen valtuuston puheenjohtajalle, jonka on se viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousaikatauluja suunnitellessa on otettu huomioon
kirkkovaltuuston kokouksessa 23.1.2019 tehty aloite ja kokousten aloitettavaksi on laitettu
klo 18.00.
Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen ja siitä annetun lausunnon tiedokseen todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä yhteydessä
riittävästi selvitetyksi.
Päätös:
Hyväksyttäneen yksimielisesti esityksen mukaan.
___________________
Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen ja siitä annetun lausunnon tiedokseen todeten, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut tässä yhteydessä riittävästi selvitetyksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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26 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
KN 7/2019 17.4.2019 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
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.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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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.
____________________
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2018 – 31.12.2018 ja tilintarkastuskertomus liitteenä.
Päätösesitys: Kirkkovaltuusto päättää
1. hyväksyä ja vahvistaa Joutsan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018
2. siirtää vuoden 2018 alijäämä 140.100,24 euroa tilikausien yli- /alijäämätilille
3. merkitä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 tiedoksi
4. hyväksyä V pääluokan 14.068,70 euron suuruisen talousarvioylityksen
5. myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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27 § Poistosuunnitelma
KN 6/2019 17.4.2019 73 § Poistosuunnitelma
Käyttöomaisuuden ja muun pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan taseeseen ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina tuloslaskelman kuluksi (KPL 5:5,1).
Investoinnit aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin. Pysyviin vastaaviin kirjataan useampana
kuin yhtenä tilikautena tuloa tuottamaan tarkoitetut (=palvelutuotannossa olevat) erät. Kun
investointi on seurakunnalle tuloa tuottava (=palvelutuotannossa) kahtena tilikautena, hankinta täyttää ”usean tilikauden” vaatimuksen. Seurakunta määrittelee olennaisuuden periaatetta noudattaen euromääräisen rajan, minkä rajan yli menevät hankinnat kirjataan investoinneiksi ja aktivoidaan taseeseen pysyviksi vastaaviksi. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro
12/1998 suositeltiin seurakunnan taseen aktivointirajaksi 3.364 €, mutta suurilla seurakunnilla raja on usein suurempi.
Seurakunnan suuruus, jäsenmäärän lisääntyminen taikka vähentyminen sekä lähimenneisyydessä tapahtuneet, että tulevat investointitarpeet vaikuttavat siihen, miten seurakunta määrittelee oikean poistotason. Koska investoinnit lisäävät poistojen määrää tuloslaskelmaan, kasvava vuosikatetarve on huomioitava investointien suunnitteluvaiheessa. Investointien toteuttaminen tasaisesti vuosien ja vuosikymmenien kesken on seurakunnan tasapainoisen kehittämistyön kannalta tarkoituksenmukaista.
Investointien hankintamenot aktivoidaan taseeseen pysyviin vastaaviin ja ne kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina poistoina.
Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan tehtäviä poistoja, jotka seurakunta tekee käyttöomaisuudestaan tilikauden tuloksesta riippumatta.
Poistoperusteina on hankintamenon lisäksi arvioitu taloudellinen pitoaika.
Kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet ja päättää taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien euromääräiset rajat. Suunnitelmapoistot edellyttävät erillistä käyttöomaisuuskirjanpitoa ja poistojen laskentajärjestelmää. Poistosuunnitelmaa arvioitaessa on hyvä
kiinnittää erityistä huomiota rahamäärältään suurimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien oikean poistoajan ja -menetelmän löytämiseen olennaisuuden periaatetta noudattaen.
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 10.2.1999 on hyväksynyt Joutsan seurakunnan poistosuunnitelman. Vuonna 2015 Joutsan seurakunta siirtyi kirkon palvelukeskuksen (KIPA) palveluiden käyttäjäksi ja tästä lähtien Joutsan seurakunnan tasekirjoissa on ollut poistosuunnitelma,
joka on poikennut tuosta vuonna 1999 hyväksytystä poistosuunnitelmasta. Kuitenkaan tuota
vuodesta 2015 tasekirjassa ollutta poistosuunnitelmaa ei ole Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksynyt.
Tarvetta poistosuunnitelman päivittämiselle on sillä vuoden 1999 poistosuunnitelmassa poistoajat ovat nykykäytäntöön nähden liian pitkät. Uusi nyt esitettävä poistosuunnitelma on saman sisältöinen kuin se, joka on esitetty seurakunnan tasekirjassa vuodesta 2015 lähtien ja
jossa poistoajat esim. rakennuksille ovat lähempänä niiden realistisia käyttöaikoja. (liite 2)
Poikkeuksen on kuitenkin Joutsan seurakuntatalon ja Pekkasen leirikeskuksen poistoajat,
jotka vastaavat alkuperäisiä vuoden 1999 hyväksyttyjä poistoaikoja, sillä niiden poistoajat lähenevät loppuaan.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Kirkkovaltuusto
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vs. talouspäällikön päätösesitys
Kirkkoneuvoston päättää esittää kirkkovaltuustolle poistosuunnitelman hyväksymistä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan
_________________________
Poistosuunnitelma liitteenä.
Päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy poistosuunnitelman.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Kirkkovaltuusto
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28 § Alueellinen keskusrekisteri
KN 7/2019 23.5.2019 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.
____________________
Aluereksiterin johtosääntömalli ja sopimusmalli liitteenä.’

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkovaltuusto
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Päätösesitys: Kirkkovaltuusto päättää, että Joutsan seurakunta liittyy Lapuan hiippakunnan alueelliseen
keskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

PÖYTÄKIRJA
Kirkkovaltuusto
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29 § Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut 2019 - 2022
KN 7/2019 23.5.2019 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.
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.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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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.
____________________
DBO Audiator Oy:n tarjous liitteenä.
Päätösesitys: Kirkkovaltuusto päättää valita valtuustokaudelle 2019 – 2022 Joutsan seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Jarmo Jäspin.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________
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Kirkkovaltuusto
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30§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra antoi tiedoksi seuraavat asiat:
 Kirkkohallituksen päätös hiippakuntajaosta
 Seurakunnan kuukausiraportti 01-04.2019 taloudesta
 Henkilötilaston kuukausiraportti 01-04.2019
 Mikkelin Hiippakunnan luottamushenkilöisen neuvottelupäivä
 Mikkelin hiippakunnan Piispa Häkkinen vierailu Joutsassa 3.11.
Talouspäällikkö kertoi matkalaskukäytännöstä.
Niilo Nieminen kertoi Pertunmaan uudesta seurakuntatalosta ja terveiset sen vihkiäistilaisuudesta.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

31§ Muut asiat
Valtuutettu Kuitunen tiedusteli hautausmaan hoidosta.

32§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättä kokouksen klo 20.07 ja antoi valitusosoituksen

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät _________ / _________

