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Heikki Myllykoski, kirkkoherra
Heikki Kangas, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä.

Allekirjoitukset:
puheenjohtaja
Arto Rajala

pöytäkirjanpitäjä
Heikki Kangas

Pöytäkirjan tarkistus: Kokouksen jälkeen 11.12.2019.

Allekirjoitukset:
Arja Melleri
pöytäkirjan tarkastaja

Käsitellyt asiat

§§ 44 – 55 sekä KL:n 24:10 mukainen valitusosoitus

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 12.12.2019 - 9.1.2020

Todistaa

Pirjo Minkkinnen
pöytäkirjan tarkastaja

Arto Rajala, puheenjohtaja
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Alkuhartaus, kirkkoherra jouluevankeliumista.
44 §.

Nimenhuuto ja esteitten hyväksyminen.

Päätös: Suoritetussa nimenhuudossa läsnä oli 19 jäsentä ja 1 varajäsen. Esteestä olivat ilmoittaneet:
Pirkko Hammaren varalle kutsuttu Jari Vainiola; Mikael Juujärvi varalle kutsuttu Tero Lakka; Matti
Salmela varalle kutsuttu Taina Hämäläinen.
45 §.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

46 §.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

47 §.

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. He toimivat samalla
tarvittaessa ääntenlaskijoina. Vuorojärjestyksen mukaan vuorossa olisivat: Arja Melleri ja Pirjo
Minkkinen.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Melleri ja Pirjo Minkkinen.

48 §. Keski-Suomen it-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen päivittäminen
Esittely: Talouspäällikkö
Liite:
1. IT-alue sopimus
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtokunta, Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto
”K-S IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 12.6.2018, § 21:
”Yhteistyösopimuksen mukaisesti (kohta 2.2. Seurakuntien yhteistoiminta ja sitä koskeva sopimus)
sen muuttaminen edellyttää jokaisen osapuolen (seurakunnan) suostumusta. Sopimuksen liitteiden
osalta toimi- ja päätäntävalta on yhteisjohtokunnalla. Sopimus on allekirjoitettu vuonna 2010 ja
liitteiden osalta sitä on päivitetty 2016 (Yhteisjohtokunta 20.9.2016 § 33).
EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimusmuutokset
käsitellään omana päätöksenä yhteisjohtokunnan kokouksessa 12.6.2018.
Koska yhteistyösopimuksen muuttaminen vaatii jokaisen osakasseurakunnan hyväksynnän ja vaatii
runsaasti aikaa toteutuakseen, tulee mahdolliset muutokset tehdä kootusti kerralla. ITaluekeskuksessa on valmisteltu sopimusmuutosta ainakin seuraavien kokonaisuuksien osalta:
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· yhteisjohtokunnan roolin kasvattaminen IT-alueen palveluissa ja tulevissa
sopimusmuutoksissa
· kustannusmuuttujaksi seurakunnan jäsenmäärä
· yhteisjohtokunnan jäsenten määrän kasvattaminen ja kiertoaikataulun muuttaminen
· mahdollistetaan etäosallistuminen yhteisjohtokunnan kokouksiin
· lisäksi joitakin teknisiä ja tekstimuutoksia, jotka tarkentuvat valmistelun aikana

Sopimusmuutokset voisivat astua voimaan 1.1.2020 ja kustannusmuuttujien osalta 1.1.2021.
Liitteet: Liite 2, Yhteistyösopimuksen muuttaminen
Esitys: Yhteisjohtokunta keskustelee sopimusmuutoksista ja pyytää ehdotetuista
sopimusmuutoksista lausunnot seurakunnilta 31.8.2018 mennessä.
Lausuntopyyntö lähetetään seurakuntien IT-yhdyshenkilöille.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti."
K-S IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 25.9.2018, § 36:
”Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta pyysi sähköpostitse (lähettäjänä Jouni
Lahtinen) seurakuntien IT-yhdyshenkilöiltä lausuntoja ehdotetuista sopimusmuutoksista 18.6. sekä
muistutti asiasta 14.8. Lausunnot piti toimittaa 31.8.2018 mennessä. Lausuntoja toimitti kuusi (6)
seurakuntaa:
Jyväskylän seurakunta (IT-alueen isäntäseurakunta):
Asia käsitelty kirkkoneuvostossa 22.8.2018. Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto haluaa
kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin yhteistyösopimusta muutettaessa:
· Johtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen seitsemästä yhdeksään/kymmeneen kasvattaa
tämänhetkisellä kokousmäärällä ja palkkiotasolla vuotuisia kokouspalkkiokuluja 29 – 43 %.
· Johtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen ei poista haasteita kokousten päätösvaltaisuuden
aikaansaamisessa.
· Kustannusten jakamisessa ehdotettu siirtyminen jäsenmääräperusteeseen kasvattaa kolmen
seurakunnan kustannusosuutta, pitää kolmen seurakunnan osuuden ennallaan ja laskee 9
seurakunnan kustannusosuutta (v. 2017 budjetti). Jyväskylän seurakuntaan kohdistuu suurin
kustannusosuuden kasvu n. 19.300 € (+7,4 %).
· Entisiin kustannusten jakoperusteisiin oli sisällytetty seurakunnille mahdollisuutta vaikuttaa
kustannusosuuden kehitykseen omilla toimillaan (henkilöstömäärä, toimipaikat, työasemat ja
tulostimet). Esitetty jäsenmääräperusteinen kustannusten jako ei kannusta seurakuntia kustannuksia
alentaviin toimenpiteisiin, pikemminkin päinvastoin. Merkittävä lisäys laitekannassa tai muissa
seurakuntiin kohdistuvissa uusissa palveluissa kuormittaa it-alueen
henkilöresursseja ja voi johtaa jopa lisäkustannuksia aiheuttavaan henkilöstömäärän lisäämiseen tai
ulkoistettujen palveluiden määrän kasvattamiseen. Yksittäisen seurakunnan toimenpiteistä (esim.
laitemäärän kasvattaminen) it-alueelle aiheutuvat lisäkustannukset jakautuvat
jäsenmääräperusteisesti kaikille seurakunnille.
· Kokousten sähköisen etäosallistumisen mahdollistaminen edellyttänee toiminta- ja
menettelytapojen sisällyttämistä asianomaisiin ohje- ja johtosääntöihin sen jälkeen, kun kirkkolain
ja - järjestyksen kodifiointi on hyväksytty.
· IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen ja johtosäännön jatkovalmistelun pohjaksi voidaan tässä
vaiheessa esittää huomioita ja toivomuksia. Lopullinen kanta muutoksiin voidaan ottaa siinä
vaiheessa, kun johtokunta lähettää yhteistyösopimuksen ja johtosäännön seurakuntiin
hyväksyttäväksi.
Keuruun seurakunta:
Käsitelty kirkkoneuvostossa 23.8.2018. Ei huomautettavaa
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Laukaan seurakunta:
Muutokset hyviä. Laukaan seurakunnan osalta kustannukset kasvavat, mutta on myös tasapuolinen
kaikille. Johtokunnan koon kasvattaminen ja kiertoaikataulun nopeuttaminen on myös hyvä,
johtokunnan kokoukset ovat toimivampia kun kokouksessa on läsnä useampi jäsen.
Etäosallistuminen kokouksiin ok, mutta kaikkia kokouksia ei voi pitää niin että
kaikki olisivat etäyhteyden päässä. Näissä voi käydä niin, että esittelijä ja puheenjohtaja käyvät
yksinpuhelua, riippuu paljon jäsenistä.
Saarijärven seurakunta:
Kaikki muutokset ovat järkeviä. Erityisen lämmöllä tervehdin kaikkia mielestäni paperityötä
vähentäviä muutoksia jäsenmäärän ja kiertoaikataulun muuttaminen, kustannusmuuttujan
muuttaminen ja etäosallistumisen salliminen.
Toivakan seurakunta:
Ei huomautettavaa
Uuraisten seurakunta:
Ei huomautettavaa
Saapuneiden lausuntojen osalta on hyvä todeta, että
1. asian valmistelua voidaan jatkaa suunnitellusti
2. yhteisjohtokunnan kokouspalkkiovat olivat 900 euroa vuonna 2017, joten johtokunnan
jäsenmäärän kasvattaminen ei merkittävästi lisää euromääräisesti vuotuisia kokouskuluja.
Yhteisjohtokunnan jäsenet ovat ensisijaisesti viranhaltijoita, joille ei makseta kokouspalkkioita.
Kokouspalkkiokulut sisältyvät IT-aluekeskuksen kustannuksiin.
3. yhteisjohtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen ei välttämättä poista haasteita kokousten
päätösvaltaisuuden saavuttamisesta, mutta lisää tietoisuutta päätettävistä asioista IT-alueen
seurakunnissa.
4. jäsenmääräinen kustannusten jakaminen kasvattaa kolmen (3) seurakunnan kustannusosuutta,
pitää kolmen (3) seurakunnan osuuden ennallaan ja laskee yhdeksän (9) seurakunnan
kustannusosuutta.
IT-aluekeskuksen vuoden 2018 talousarvio ja 2019 vahvistamaton talousarvio ovat merkittävästi
pienemmät edellisvuosiin verrattuna. Vuonna 2017 seurakuntien maksuosuudet olivat ITaluekeskuksen osalta yhteensä n. 523.000 euroa, kun vuoden 2019 talousarvion mukaisesti ne
tulevat olemaan n. 391.000 euroa. Mikäli jäsenmääräperusteinen kustannusten jako tulisi voimaan
vuonna 2019 ja kustannukset jaettaisiin vuoden 2017 jäsenmäärän mukaisesti, Jyväskylän
seurakunnan osuus kasvaisi euromääräisesti noin 14.400, Laukaan srk:n osuus n. 1.200 ja
Muuramen srk:n osuus n. 2.000 euroa. Muiden seurakuntien maksuosuudet tulisivat pysymään
samana tai alentumaan.
5. Valmistelun mukaisesti kustannusmuuttujien muutos jäsenmääräperusteiseksi tapahtuisi
kuitenkin vasta vuoden 2021 alusta lähtien, jolloin IT-aluekeskukseen kohdistuva Jyväskylän
seurakunnan henkilöstösuunnitelman (KV 24.5.2011 ja 19.12.2017) mukainen yhden (1)
henkilötyövuoden vähennys olisi jo tapahtunut. Näin ollen seurakuntien maksuosuudet ja kolmen
seurakunnan kustannusten nousut tulevat entisestään pienenemään.
6. Nykyinen kustannusmuuttujien määritelmä on toiminut viime vuosiin asti ja seurakunnat ovat
pystyneet vaikuttamaan it-kuluihin niiden kautta. IT-aluekeskuksessa on kuitenkin todettu, että ne
eivät enää toimi sellaisenaan nykyisessä seurakuntatyössä ja kustannusmuuttujiin liittyy paljon
tulkinnanvaraa: seurakunnat tekevät yhä enemmän yhteistyötä, työtä tehdään etänä, seurakunnissa
on entistä enemmän määräaikaisia työntekijöitä, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset tulevat it-
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palvelujen piiriin yms. Jäsenmääräperusteinen kustannusmuuttujarakenne vähentäisi IT-alueen
seurakuntien ja IT-aluekeskuksen hallinnollista työtä, sillä jatkossa työasema-, tulostin-, työntekijätai toimipistemääriä ei tarvitsisi vuosittain kartoittaa. Iso osa seurakuntien it-kuluista (laitteet,
Microsoft-lisenssit, sähköposti, tietoliikennekulut, tietojärjestelmät, tulostus, koulutus) laskutetaan
kuitenkin suoraan seurakunnilta, joten tämä ohjaa parhaiten seurakuntien it-kustannuksia ja samalla
IT-aluekeskuksen kustannuksia. Yhteisjohtokunnan päätöksen (7.6.2016 § 23) mukaisesti, vuoden
2017 alusta lähtien Microsoftin lisenssikustannukset ovat laskutettu suoraan seurakunnilta, jotta
seurakunnat voivat entistä enemmän vaikuttaa omiin it-kuluihinsa Keski-Suomen IT-alueen yhteiset
linjaukset huomioiden. On kuitenkin selvää, että seurakuntien it-kulut (sis. tietoturvan ja –suojan)
tulevat kokonaisuudessaan kasvamaan mm. digitalisaation myötä, mutta samalla mahdollistetaan
säästöt muissa seurakuntien toiminnoissa. Sopimusmuutoksen jälkeen, lisäpalvelujen osalta
toteutuneet kustannukset jaettaisiin niitä käyttävien seurakuntien kesken yhteisjohtokunnassa
päätettävien kustannusmuuttujien perusteella.
7. etäosallistuminen kokouksiin mahdollistuu vasta Kirkkolain ja – järjestyksen kodifioinnin
yhteydessä. Viimeisimmän tiedon mukaisesti se ei tule vielä tapahtumaan vuonna 2018, joten
etäosallistumista kokouksiin ei tulla sopimusmuutoksessa erikseen huomioimaan vaan myöhemmin
Kirkkolain ja/tai -järjestyksen salliessa Jyväskylän seurakunnan (isäntäseurakunnan) johtosäännössä
ja Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokuntaa sitovissa ohjeistuksissa. Etäosallistumisen
mahdollistaminen lisännee johtokunnan jäsenten mahdollisuuksia osallistua entistä helpommin
kokouksiin. Etäosallistuminen kokouksiin tukee myös osaltaan seurakuntien ympäristötyötä.
Esitys: Yhteisjohtokunta merkitsee lausunnot saapuneiksi. Asian valmistelua jatketaan alustavan
aikataulun mukaisesti.
Päätös: Yhteisjohtokunta merkitsi lausunnot saapuneiksi. Myös Äänekosken seurakunta on
lähettänyt lausunnon, joka puuttui listauksesta. Asian valmistelua jatketaan esityksen mukaisesti.”
Nykyinen Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimus (liite) on astunut voimaan vuonna
2010. Pääsopimusta ei ole tämän jälkeen muutettu, mutta yhteisjohtokunta on päivittänyt
sopimuksen liitteitä vuosina 2016 ja 2018. Yhteisjohtokunta on käsitellyt Keski-Suomen ITyhteistyöalueen yhteistoimintasopimuksen muuttamista kesäkuun (12.6.2018) ja syyskuun
(25.9.2018) kokouksissa. Kesäkuun kokouksessa yhteisjohtokunta hyväksyi valmistelun päälinjat ja
aikataulun (liite) ja syyskuun kokouksessa käytiin läpi seurakuntien lausunnot valmistelun
päälinjoista. Tämän jälkeen liitteenä olevaa sopimusluonnosta on valmisteltu IT-aluekeskuksessa.
Sopimusluonnoksessa on luettavuuden ja ymmärrettävyyden helpottamiseksi merkitty kursivoituna
ja alleviivattuna (sekä punaisella) tekstillä ne kohdat, jotka muutetaan voimassa olevaan
sopimukseen nähden. Yliviivattuna on ne kohdat, jotka sopimuksesta tullaan poistamaan.
Lopullisesta sopimusasiakirjasta ne tullaan poistamaan ja tällöin myös sopimuksen sivumäärä tullee
vähentymään. Uuden sopimuksen myötä muun muassa seurakuntien kustannusmuuttajat tulevat
muuttumaan vuodesta 2021 lähtien, yhteisjohtokunnan jäsenten määrä ja kiertojärjestys tulevat
muuttumaan, yhteisjohtokunnan päätäntävaltaa sopimusmuutoksissa tullaan kasvattamaan sekä
sopimusta tullaan yksinkertaistamaan IT-alaan ja tietoturvaan liittyvien teknisten määritelmien
osalta.
Vuonna 2010 solmitun sopimuksen jälkeen on julkaistu muun muassa valtakunnalliset Kirkon
yleiset tietoturvamääräykset, jotka määräävät seurakuntia ja IT-yhteistyöalueita tietoturvaan
liittyvissä asioissa ilman IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimustakin. Uusi sopimus on tarkoitus astua
voimaan 1.1.2020, mikäli IT-yhteistyöalueen kaikki 16 sopijaseurakuntaa (Joutsan, Jyväskylän,
Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan,
Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken seurakunnat) hyväksyvät sopimuksen.
Mikäli näin ei tapahdu, jatketaan Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyötä nykyisen voimassa
olevan sopimuksen mukaisesti.
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Uuden sopimuksen myötä myös Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosääntö tulee päivittää.
Tämä päivitys toteutetaan myöhemmin vuonna 2019, mikäli valmisteltu sopimus hyväksytään
kaikissa yhteistyöalueen seurakunnissa.
Esitys:
Yhteisjohtokunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Keski- Suomen IT-yhteistyöalueen
sopimukseksi ja lähettää sen edelleen päätettäväksi Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen se lähetetään sopijaseurakuntien
kirkkovaltuustoihin hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.”
Kirkkoneuvosto 10.4.2019
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtokunta on laatinut ja hyväksynyt päivitetyn yhteistyöalueen
sopimuksen. Sopimusluonnos on ollut käsittelyssä kirkkoneuvostossa 22.8.2018 ja kirkkoneuvosto
antoi tuolloin sopimusluonnoksesta lausuntonsa, joka käy ilmi ylläolevassa johtokunnan
käsittelystä. Keskeinen huomio kiinnittyi seurakuntien maksuperusteen muutokseen
jäsenmaksuperusteiseksi. Nyt esitetyssä sopimusluonnoksessa tämä seikka on säilynyt ennallaan.
Johtokunta on esittelyssään perustellut esitetyn muutoksen.
Sopimus tulee käsitellä kirkkoneuvostossa ja hyväksyä kirkkovaltuustossa.
Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön ja
päättää lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.”
Kirkkovaltuusto 28.5.2019:
Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyösopimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
----------------------------------------------------Muuramen KN 14.11.2019
Esittely: Kustannusmuuttujien vaikutus Muuramen seurakunnan maksuosuuteen nostaa Muuramen
kustannuksia. Aikaisemman koneiden ja työntekijöiden määrään perustuvat kustannukset vuonna
2018 olivat 13 024,00 euroa. IT-alueen ennakkolaskelmien mukaan kustannustenjako-% oli nyt
voimassa olevan kustannusmuuttujaperusteisen laskelman mukaan 3,9%. Jäsenmäärän mukaan
Muuramen osuus vuoden 2017 jäsenmäärä tiedoilla olisi 4,4%. Vuoden 2020 maksuosuus on
14 453 euroa. Vuoden 2017 jäsenmäärän perusteella maksuosuus olisi 15 716 euroa.
Jäsenmäärä perusteiseksi muuttuva kustannustenjako ei enää anna seurakunnalle mahdollisuuksia
vaikuttaa IT-kustannuksiin.
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Ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen sopimuksen ja päättää
lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: kirkkovaltuustoon
Kj 23 luku 3 § ”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
-------------------------------------KV5/2019 11.12.2019
Ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen sopimuksen ja päättää
lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen sopimuksen.
Muutoksenhaku: -
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Tiedoksi/toimenpiteet: Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta, Jyväskylän
seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja

49 §. Keski-Suomen it-alueen johtosäännön päivittäminen
Esittelijä: Talouspäällikkö
Liite:
2. It-alueen johtosääntö
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtokunta, Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto
”Keski-Suomen IT yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 19.2.2019, 2§
”Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta hyväksyi 27.11.2018 § 40 päivitetyn KeskiSuomen IT-alueen sopimusluonnoksen ja lähetti sen edelleen päätettäväksi Jyväskylän seurakunnan
kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen se lähetetään vielä
sopijaseurakuntien kirkkovaltuustoihin hyväksyttäväksi.
Uuden sopimuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020, mikäli IT-yhteistyöalueen kaikki 16
sopijaseurakuntaa (Joutsan, Jyväskylän, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan,
Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja
Äänekosken seurakunnat) hyväksyvät sopimuksen. Mikäli näin ei tapahdu, jatketaan Keski-Suomen
IT-yhteistyöalueen yhteistyötä nykyisen voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.
Uuden sopimuksen myötä myös Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosääntö tulee päivittää.
Tämä päivitys oli tarkoitus toteuttaa aiempien linjausten mukaisesti myöhemmin tänä vuonna,
mikäli valmisteltu sopimus hyväksytään kaikissa yhteistyöalueen seurakunnissa. Jotta useilta eri
valtuustokäsittelyiltä vältyttäisiin sopijaseurakunnissa, yhteistyösopimus ja johtosääntö ovat
kuitenkin järkevää käsitellä samalla kertaa. Johtosäännön päivitys noudattelee aiemmin
yhteisjohtokunnassa käsiteltyä sopimusuudistusta, jossa tarkemmin kuvataan mm. Keski-Suomen
IT-alueen ja IT-aluekeskuksen toimintaa, yhteisjohtokunnan jäsenten määrää ja kustannusten
jakautumista.
Johtosääntöuudistuksessa suurin muutos liittyy yhteisjohtokunnan jäsenten määrään. Tämän lisäksi
yhteisjohtokunta päättää Kirkon yleisten tietoturvamääräysten edellyttämästä tietoturvaryhmästä,
jonka tarve on säädetty voimassa olevan johtosäännön voimaantulon jälkeen. Myös
yhteisjohtokunnan pöytäkirjojen sähköinen tarkastus on huomioitu päivityksessä Jyväskylän
seurakunnassa vuoden 2019 alusta käyttöönotetun Domus asian- ja
dokumenttienhallintajärjestelmän kautta. Johtosääntöluonnoksessa on luettavuuden ja
ymmärrettävyyden helpottamiseksi merkitty kursivoituna ja alleviivattuna (sekä punaisella) tekstillä
ne kohdat, jotka muutetaan voimassa olevaan johtosääntöön nähden. Lopullisesta asiakirjasta ne
tullaan poistamaan ja tällöin myös johtosäännön sivumäärä saattaa muuttua.
Esitys: Yhteisjohtokunta hyväksyy liitteenä olevan johtosäännön Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen
johtosäännöksi ja lähettää sen edelleen päätettäväksi Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Tämän jälkeen se lähetetään sopijaseurakuntien kirkkovaltuustoihin hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.”
Kirkkoneuvosto 10.4.2019
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtokunta on laatinut jaa hyväksynyt päivitetyn johtosäännön.
Johtosääntö tulee käsitellä kirkkoneuvostossa ja hyväksyä kirkkovaltuustossa.
Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön ja päättää
lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.”
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Kirkkovaltuusto 28.5.2019:
Esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Keski-Suomen IT-alueen johtosäännön.
Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
--------------------------------------------------Muuramen KN 14.11.2019
Ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön ja päättää
lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: kirkkovaltuustoon
Kj 23 luku 3 § ”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
--------------------------KV5/2019, 11.12.2019
Ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön ja päättää
lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta, Jyväskylän
seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja

50 §. Hautasijamaksut
Muuramen seurakunnan hautasijamaksut 1.1.2020 alkaen
Esitys: Talouspäällikkö
Liite: 3. Hautasijamaksut 1.1.2020
Hautasijamaksuihin ei tehdä hinnan tarkistuksia vuodelle 2020.
Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy
hautasijamaksuhinnaston ilman korotuksia ja lähettää sen kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
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Muutoksenhaku: kirkkovaltuusto
Tiedoksi/toimenpiteet: kirkkovaltuustoon
-----------------------------KV 5 / 2019, 11.12.2019
Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittelee ja esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy
hautasijamaksuhinnaston ilman korotuksia.
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: -

51 §. Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin perustamiseen liittyvän sopimuksen
ja tarkennusten hyväksyminen ja lausunto yhteisjohtokunnan johtosäännön muutoksista
Esittelijä: kirkkoherra
Liitteet: 4. Aluerekisterin johtosääntö
5. Aluerekisterin sopimus
6. Vuorojärjestelmä
7. Tehtäväluettelo
8. Keskusrekisterin tal.arvio 2020
Kirkkovaltuusto päätti 21.5.2019 § 28 hyväksyä sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta
keskusrekisteristä ja Muuramen seurakunnan liittymisen alueellisen keskusrekisteriin. Samassa
yhteydessä, osana aineistoa käsiteltiin alueellisen keskusrekisterin johtosääntö, jonka hyväksyy
isäntäseurakuntana toimivan Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto sopijaseurakuntien lausunnot
huomioon ottaen.
Yhteensä 35 Lapuan hiippakunnan seurakuntaa, eli useimmat hiippakunnan seurakunnista, on
päättänyt liittyä alueellisen keskusrekisteriin (niistä Joutsan seurakunta siirtyy Lapuan
hiippakuntaan 1.1.2020).
Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Kuitenkin vielä alkuvuodesta 2020,
siirtymäaikana, myös kirkkoherranvirastot hoitavat jäsenrekisteritehtäviä, kunnes
aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan
aineiston. Jäsenseurakuntien tulee talousarvioissaan varautua maksamaan vuonna 2020 osuutenaan
aluekeskusrekisterin menoista 3 euroa/jäsen.
Aluekeskusrekisterin vastuulle siirtyy kirkkoherranvirastoilta seurakuntien jäsenrekisterien ylläpito.
Työntekijöitä aluekeskusrekisteriin tulee 20. Asiakaspalvelupisteet tulevat sijaitsemaan
Jyväskylässä, Seinäjoella ja Vaasassa. Jyväskylään sijoittunee 9-10 työntekijän virkapaikka,
Seinäjoelle 8 ja Vaasaan 2. Yhdellä työntekijällä virkapaikka on mahdollisesti jossakin pohjoisen
Keski-Suomen seurakunnassa. Isäntäseurakunta Jyväskylä toimii työantajana koko henkilöstölle.
Vaasassa on yhteinen asiakaspalvelupiste perustettavan Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterin
kanssa, jonka palveluksessa tulee olemaan 3 työntekijää, joista yhden (lähiesimiehen)
palkkausmenoista 49 % kohdistetaan Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterille. Jyväskylässä
aluekeskusrekisteri sijoitetaan Ailakinkadun-Matarakadun vuokrakiinteistöön. Seinäjoella ja
Vaasassa toimistotilat sijoittuvat seurakuntien toimitaloihin.
Lapuan hiippakunnan lääninrovastit ja Lapuan hiippakunnan lakimiesasessori Tuomas Hemminki
sekä Jyväskylän seurakunnan pastori, TT Tuomas Palola toimivat tuomiokapitulin nimeämänä
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hankkeen ohjausryhmänä (Jyväskylän rovastikunnan lääninrovastina Arto Viitala).
Aluekeskusrekisterin määräaikaiseksi johtajaksi on nimetty 1.9.2019 alkaen Tuomas Palola.
Ohjausryhmän johdolla on tehty eräitä tarkennuksia (punainen teksti viittaa muutoksiin) liitteenä
oleviin alueellisen keskusrekisterin asiakirjoihin (1) Sopimus Lapuan hiippakunnan alueellisesta
keskusrekisteristä ja 2) Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosääntö).
Olennaisimpien tarkennusten aiempaan nähden voidaan todeta olevan seuraavia:
- Aluekeskusrekisterin aloitusajankohdaksi on selkeästi kirjattu 1.1.2020 ja toisaalta on
mainittu siirtymäsäännöksenä, että seurakunnat hoitavat jäsenrekisteritehtäviä, kunnes
aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan
aineiston.
- Jyväskylän seurakunta on sopimustekstissä mainittu selkeästi isäntäseurakunnaksi
- Johtosäännössä olennaiset muutokset liittyvät henkilöstön virkanimikkeiden ja
kelpoisuusehtojen tarkennuksiin sekä tarkennuksiin siitä, kuka valitsee (johtajaa lukuun
ottamatta) vakituisen henkilöstön (johtokunta) ja kuka määräaikaisen henkilöstön (johtaja).
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston on määrä hyväksyä johtosäännön tarkennukset
kokouksessaan 10.12.2019. Sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoja on pyydetty antamaan
lausuntonsa johtosäännöstä sitä ennen. Kirkkoneuvostoja myös pyydetään tekemään esitys
tarkennetun alueellista keskusrekisteriä koskevan sopimuksen hyväksymisestä kirkkovaltuustolle.
Sopimuksen mukaisesti ohjausryhmä tekee 14.11.2019 päätöksen siitä, mistä seurakunnista
nimetään edustajat yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2020-2021.
Ehdotus: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan tarkennetun sopimuksen Lapuan
hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä
2) päättää puoltaa liitteenä olevan, tarkennetun Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin
johtosäännön hyväksymistä
Päätös:

1) Esityksen mukaan.
2) Kirkkoneuvosto puoltaa alueellisen keskusrekisterin johtosäännön hyväksymistä

Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
Kj 23 luku 3 § ”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia
-----------------------------KV 5/ 2019, 11.12.2019
Ehdotus: Kirkkoneuvoston esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan tarkennetun
sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi tarkennetun sopimuksen Lapuan hiippakunnan
alueellisesta keskusrekisteristä.

MUURAMEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

N:o 5/2019
SIVU 12

Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Aluerekisterin yhteisjohtokunta, Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
52 §. Talousarvion sitovuustasot 2020
Esittelijä: talouspäällikkö
”Kirkkovaltuusto päättää määrärahojen sitovuustason eri hallintoelimiin nähden. Seurakunnan
taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään kirkkovaltuuston nähden.
Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee sitovuustaso päättää vuosittain talousarvion
hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2 §). Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä
tuloarviota alittaa.”
1) Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso / toimintakate
(ulkoinen) kirkkovaltuustoon nähden. (Pääluokkatasot: hallinto, seurakunnallinen toiminto,
hautaustoimi, kiinteistötoimi, rahoitus).
2) Työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on toimintakate (ulkoinen) kirkkoneuvostoon
nähden. (Työalat: jumalanpalveluselämä, muu seurakuntatyö, aikuistyö, diakonia, lapsityö,
jne…)
Ehdotus: Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion
sitovuustasot ja esittää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: 1) Esityksen mukaan
2) Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
Kj 23 luku 3 § ”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia
------------------------KV 5 / 2019, 11.12.2019
Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion
sitovuustasot.
Päätös: 1) Esityksen mukaan.
2) Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: -
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53 §. Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2022
Esittelijät: Kirkkoherra ja talouspäällikkö
Liiteet: 9.Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja vuosille 2021 – 2022
10. Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022
11. YT-toimikunnan lausunto talousarvioon
Kirkkoherra esittelee toimintasuunnitelman ja talouspäällikkö talousarvion.
Kirkkoherran esitys: Vuosi 2019 on ollut muutosten vuosi Muuramen seurakunnalle. Vuoteen
on sisältynyt pitkäaikaisen kirkkoherran Simo Lampelan eläköityminen sekä uuden kirkkoherran
valintaprosessi ja valinta. Myös uusi valtuusto on aloittanut valtuustokautensa.
Vuonna 2020 Muuramen seurakunta juhlii 100-vuotisjuhlaansa. Juhlallisuuksia on
monenlaisia: juhlajumalanpalvelus toukokuussa, venetsialaiset syyskuussa sekä muita tapahtumia.
Myös Muuramen seurakunnan uuden logon valinta liittyy näihin juhlallisuuksiin.
Juhlavuotena on hyvä katsoa taaksepäin: muistaa, muistella, oppia ja kiittää. Mutta yhtä tärkeää on
katsoa tulevaisuuteen. Millainen on Muurame ja Muuramen seurakunta tulevaisuudessa?
Tätä pohdintaa on käynnissä oleva strategiatyöskentely. Avainkysymyksiä ovat: Mitä Muuramen
seurakunnalla on annettavaa, mitä muilla toimijoilla Muuramessa ei ole? Mikä on seurakunnan
perustehtävä? Ja miten seurakunnan viesti, evankeliumi Jeesuksesta, puhuttelisi, koskettaisi ja
rohkaisisi muuramelaisia elämään uskoaan todeksi arjen keskellä.
Edelliseen liittyy myös seurakuntalaisuuden ja sen merkityksen uudelleen arviointi. Haasteena
on siirtyminen valtuuttavaan näkemykseen seurakuntalaisten roolista: seurakuntalaiset ovat osaavia,
aktiivisia ja täysivaltaisia toimijoita seurakunnassa. Avainkysymyksiä ovat: Mikä on työntekijöiden
rooli tässä muutoksessa? Miten voimme kannustaa ja varustaa seurakuntalaisia omien lahjojensa ja
osaamisensa jakamisessa?
Työyhteisön tasolla muutos haastaa pohtimaan seurakunnan organisaation ja johtamisen
rakenteita. Tavoitteena on vuoden 2020 aikana uuden strategian pohjalta luoda organisaatio
päivitettyine tehtävänkuvineen vastaamaan edellä mainittuja haasteita.
Kysymyksiä, haasteita ja tehtävää on paljon. Muutos on aina aiheuttaa aina epävarmuutta. Mutta
muutos on myös mahdollisuus. Tärkeää on jakaminen ja yhdessä tekeminen. Ja on tärkeää muistaa:
seurakunnan missio on ollut ja aina tulee olemaan Kaikkivaltiaan Jumalan työtä. Siksi tärkeää
on myös rukoilla Häneltä viisautta ja johdatusta kysymysten, muutoksen ja haasteiden edessä.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy Muuramen seurakunnan toimintasuunnitelman
vuodelle 2020 ja 2021-2022 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Talouspäällikön esitys:
Talousarvion toimintatuotot (ulkoinen) on laskettu kiinteistöjen vuokratuotot, viraston tuotot, leiriym retkituotot sekä metsänmyyntituotot. Tuotot ovat yhteensä 100 245 euroa. Vähennystä vuoden
2019 talousarvioon verrattuna on 10 490 euroa, johtuen mm. pienemmistä metsätuloista.
Talousarvion toimintakulut koostuvat puolestaan henkilöstömenoista, palvelujen ostoista, vuokrista,
aineiden ja tarvikkeiden ostoista sekä annetuista avustuksista ja ovat yhteensä 1 850 589 euroa,
jossa on vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna n. 2%. Henkilöstömenojen osuus
kokonaiskustannuksista on 1 108 810 euroa (v.2019, 1 191 339), jossa on vähennystä kuluvan
vuoden talousarvioon verrattuna n. 7,5 %. Henkilöstömenot ovat n. 60 % toimintamenoista.
Palkat ja henkilösivukulut on jaettu työmuodoille työajan jakautumisprosentin perusteella.
Henkilöstömenojen ero vuoteen 2019 verrattuna johtuu kirkkoherran vaihdosta aiheutuneista
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lisäkustannuksista vuonna 2019. Lisäksi vuoden 2019 aikana kahden eläkkeelle siirtyneen
tukipalveluiden työntekijän paikalle otettiin yksi työntekijä ja yhden lastenohjaajan
palkkakustannuksia ei enää tarvinnut ottaa laskelmissa huomioon hänen irtisanouduttua
työsuhteesta kesällä 2019.
Henkilöstön tarpeen määrä tulee jatkossa arvioitavaksi jokaisen virantäytön yhteydessä erikseen.
Henkilöstön vähennystarvetta jää 1 - 2 henkilöä tulevina vuosina.
Työntekijöiden koulutusmäärärahaksi on varattu yhteensä 13 191 euroa ja työkykyä ylläpitävään
kuntoutukseen 800 euroa.
Talousarvion käyttötalousosa sisältää myös sisäiset laskennalliset vyörytyserät, joita ovat hallintoja kiinteistömenot. Seurakunnan talousarvioon on otettu mukaan erityiskatteisten rahastojen
(lähetys-, diakonia) kulut. Erilliskirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston kulut ja tuotot ovat
informatiivisena tietona.
Talousarvio perustuu kirkkovaltuuston päätöksen mukaiseen 1,55 % kirkollisveroon.
Kirkollisverotuloja arvioidaan saatavan 1 910 000 euro, arvio perustuu vuoden 2019 tähän
mennessä kertyneeseen tulokseen sekä seurakunnan jäsenmäärän kehitykseen kuluvana vuotena.
Valtion korvauksen osuudeksi on arvioitu 196 500 euroa. Verotuloja arvioidaan saatavan yhteensä
2 106 500 euroa. Talousarvion kirkollisverotulojen määrään vaikuttaa ratkaisevasti koko
yhteiskunnan taloudellisen tilanteen muuttuminen sekä seurakunnan jäsenmäärä.
Vuosikate on 148 556 euroa, josta investointeihin on arvioitu käytettävän 50 000 euroa
seurakuntakodin uudisrakennuksen hankesuunnittelun kustannuksiin.
Rahoituslaskelma osoittaa, että vuosikate riittää kattamaan investoinnit ja lainanlyhennyksen 88 889
euroa yhteensä 138 889 euroa.
Talousarvio vuodelle 2020 on poistojen jälkeen 35 548 euroa ylijäämäinen.
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020 on tasapainossa.
Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan ja
hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022 ja
lähettää ne kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
Pasi Heikkilä poistui kokouksesta klo 17.44 pykälän käsittelyn aikana.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: kirkkovaltuustoon
Kj 23 luku 3 § ”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
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----------------------KV 5 / 2019, 11.12.2019
Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvion vuodelle
2020 sekä toimintasuunnitelman vuosille 2021-22 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle
2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022.
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: -

54 §. Muut asiat
Strategiapäivä: 8.2.2020 klo 9.00.
Kirkkoneuvoston kokoukset: 23.1., 19.3, 7.5
Kirkkovaltuuston kokoukset: 11.2. (kirkolliskokous edustajien vaali), 28.5.

55 §. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja mainitsi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.15.

